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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIANOWIE 

ul. Kolonialna 13 
59-140 Chocianów woj. dolnośląskie, Polska 

tel. /fax. (076) 81-85-166 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
na realizację zadania p.n.: 

 
 
 

„Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie” 
 
 
 
 

Zatwierdzono, dnia ................................................. 
                                        data, podpis i pieczątka zatwierdzającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW: 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, która składa się z następujących rozdziałów: 
A. Informacje dla Wykonawcy. 
B. Formularz ofertowy wraz z załącznikami: 
 - załącznik nr 1: „Cena oferty”, 
 - załącznik nr 2: „Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy”, 
 - załącznik nr 3: „Oświadczenia wykonawcy”, 
 - załącznik nr 4: „Doświadczenie zawodowe”, 
 - załącznik nr 5: „Potencjał kadrowy” 
C. Wzór umowy.  
D. Dokumentacja projektowa tj.: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja materiałowa, 
przedmiary robót,  
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A – INFORMACJE DLA WYKONAWCY 

      

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
Zadanie obejmuje „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie” 
 
 
 
Ogólna charakterystyka robót:  
• Położenie nowych tynków na ścianach i sufitach 
• Wykonanie gładzi na ścianach i sufitach 
• Poszerzenie otworów drzwiowych wraz z osadzeniem nowych drzwi aluminiowych 

przeszklonych 
• Zamurowanie otworów 
• Malowanie ścian i sufitów 
• Montaż rolet zewnętrznych 
• Rozebranie starych i wykonanie nowych posadzek wraz z ułożeniem wykładziny PCV i 

płytek ceramicznych 
• Rozebranie ścianki działowej 
• Rozebranie starej i ułożenie nowej okładziny ceramicznej ściennej  
• Wymiana stolarki drzwiowej 
• Demontaż rurociągów stalowych i żeliwnych 
• Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z nowymi gniazdami, włącznikami i 

oświetleniem 
• Montaż klimatyzacji 
• Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych 
• Wymiana armatury sanitarnej 
 
 
Szczegółowy zakres robót został określony w specyfikacji technicznej ST, specyfikacji 
materiałowej SM oraz w przedmiarze robót, zawierającym zakres robót podstawowych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest w cenie 
oferty uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia, w tym koszty robót, które nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione 
podstawy do ich odrębnego rozliczania. Są to m.in. koszty: zabezpieczeń posadzek, okien, 
rusztowań, a także koszty wywozu odpadów budowlanych oraz ich składowania. 
Wskazane jest aby wykonawcy szczegółowo sprawdzili w miejscu realizacji zadania warunki 
wykonania zamówienia. 
Tam, gdzie w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej, zostało wskazane 
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez zamawiającego. 

Zamawiający wymaga aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawcy udzielili 
minimum 36 – miesięcznej gwarancji. 
  
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Kody CPV: 
45442100-8 Roboty malarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45410000-4 Tynkowanie 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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Wymogi formalne: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartości 
zamówienia podstawowego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 

 
 

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2012r 
 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW. 

 
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.         
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. 
 
2. Wiedza i doświadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Należy wykazać i udokumentować realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym 
okresie co najmniej 2 różnych zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej  
z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia z zakresu robót wykończeniowych  
w obiektach użyteczności publicznej o wartości min. po 70 tys. zł brutto każda.  
 
3. Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. 
 
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Należy wykazać możliwość dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
przedmiotowego zamówienia, w szczególności: 
4.1. kierownikiem robót posiadającym min. 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
robót budowlano- montażowych. 
4.2. osobą posiadającą uprawnienia eksploatacyjne - uprawnienia wymagane dla osób 
zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i 
wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i 
montażu. 
 
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa     
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku   
Należy wykazać posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 
100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), wraz z dowodem uiszczenia należnych składek.  
 
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu 
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału  
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie 
spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów 
wymienionych poniżej. 
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IV. DOKUMENTY, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA ZAMAWIAJĄCY 

 
1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
1.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć:  

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, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone (min. dwóch różnych zamówień z zakresu robót 
wykończeniowych w obiektach użyteczności publicznej o wartości min. po 70 tys. zł 
brutto każda), 

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia (polisa na kwotę min. 100.000 zł, wraz z dowodem 
uiszczenia należnych składek), 

 
1.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy. 

 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, określonym w pkt 1.2. 
 
1.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:  

1.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 
2. INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1  

a) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez 
pełnomocnika; 

b) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi 
być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować 
wspólnie pełnomocnika; 

c) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.: 
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
oraz dokument wymieniony w punkcie 1.2 lit. b muszą być złożone przez każdy 
podmiot; 

d) Każdy z podmiotów występujących wspólnie powinien przedłożyć wraz z ofertą 
aktualną opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma kwot wynikających z tych 
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dokumentów powinna wynosić minimum 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych); 

e) Dowód lub dowody uiszczenia należnych składek w zakresie aktualnej opłaconej 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia; 

f) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy; w 
przypadku kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, 
oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu 
części udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału; 

g) Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy 
spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki; 

h) Oświadczenia wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 Formularza ofertowego. 
i) W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej zawierające wskazanie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem 
składania ofert tj. do 31.08.2012 r. godz. 11.00 wadium w wysokości 2.800 zł (słownie: 
dwa tysiące osiemset złotych). 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- 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 późn. zm.). 

 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na konto Zamawiającego: 
20 1090 2109 0000 0005 5002 8771 
  
Wadium wnoszone w innej formie należy składać do depozytu w siedzibie Zamawiającego tj. 
Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, Sekretariat (nie 
później niż do godz. 11.00 w dniu 31.08.2012 r.). 
Kopię lub kserokopię (podpisaną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela) dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub 
przedłożyć zespołowi przeprowadzającemu postępowanie, przy otwarciu ofert. 
 
Uwaga!  
1. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  
2. Przy dokonywaniu przelewu należy wliczyć czas trwania operacji bankowych, 
ponieważ ofertę wtedy uważa się za  zabezpieczoną wadium, gdy wpłacone pieniądze znajdą 
się na koncie Zamawiającego do dnia 31.08.2012 r. do godz. 11.00. 
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie do 
uzupełnienia, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, a także w przypadkach określonych w art. 
46 ust. 5 ustawy. 

 
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 
1. Ofertę należy wykonać w języku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, 

komputerze lub nieścieralnym atramentem). Oferta, oświadczenia oraz wszelkie 
dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody 
na składanie ofert, oświadczeń i dokumentów w języku innym niż polski. W przypadku, 
gdy przedkładane dokumenty sporządzone są w innym języku, należy przedłożyć je wraz 
z ich  tłumaczeniem na język polski. 

2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego 
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załącznikami zamieszczonymi w Rozdziale B niniejszej specyfikacji. 

3. Załączniki do Formularza ofertowego, będące oświadczeniami powinny być przedstawione 
w formie oryginału; pozostałe dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału 
lub potwierdzonej za zgodność kserokopii dokumentu. 

4. Odpowiedzi powinny być udzielane na wszystkie pytania zawarte w ww. załącznikach, 
jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie postawione w 
załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”. 

5. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki i oświadczenia muszą być 
podpisane, a wszelkie dokumenty bądź kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym 
podpisem przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w 
obrocie prawnym, lub posiadające pełnomocnictwo (za podpisanie uznaje się 
własnoręczny podpis z pieczątką). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane 
mają być za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

6. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” . 
Zaleca się aby dokumenty oznaczone jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
zgromadzone były w jednej części oferty, w sposób umożliwiający zabezpieczenie tych 
dokumentów przed udostępnieniem osobom trzecim. 

7. Niedopuszczalne są wyskrobywania i korektorowanie w ofertach, poprawki należy omówić 
w uwadze zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami. 

8. Należy ponumerować każdą z zapisanych stron. 
9. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie 

budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub 
ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 

10. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów). 
11. Koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona: 
Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, Oferta:  „Adaptacja 
pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie”, nie otwierać przed 31.08.2012, godz. 
11:30.  
12. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa 

oświadczenie o wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem”: „Cofnięcie 
oferty na przetarg nieograniczony – OFERTA NA „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół 
w Chocianowie”. 

13. Jeżeli Wykonawca chce dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złożona to 
składa nową (poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: 
„Zmiana oferty przetargowej na przetarg nieograniczony – OFERTA NA „Adaptacja 
pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie”. 

 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, na formularzu ofertowym  

w kwocie brutto, netto oraz z wyszczególnieniem stawki i kwoty podatku VAT.  
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak i również w niej nie ujęte 
roboty pomocnicze, bez których nie można wykonać zamówienia, a także te, o których 
mowa w projekcie umowy. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót 
przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza robót (naprawy, woda, energia 
elektryczna, telefon), wywozu gruzu i materiałów z rozbiórki i innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć 
montaż odrębnych liczników do pomiaru zużycia mediów celem rozliczenia z 
Zamawiającym po zakończeniu realizacji zadania. 
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� Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

� Przez roboty podstawowe należy rozumieć zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględnia przyjęty 
stopień scalenia robót. 

� W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 
są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczania. Są to m.in. koszty: zabezpieczeń posadzek, okien, a także koszty składowania 
odpadów budowlanych są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w cenę ofertową.  

� Podział przedmiaru robót opracowano według systematyki ustalonej indywidualnie. Spis 
działów przedmiaru robót przedstawia podział wszystkich robót budowlanych w danym 
pomieszczeniu.  

� Ilości jednostek miary podane w przedmiarze są wyliczone na podstawie inwentaryzacji 
pomieszczeń w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

� Wszystkie elementy metalowe z demontaży stanowią własność Zamawiającego i nie 
podlegają przekazaniu Wykonawcy. 

3. Przedmiar robót może zostać uzupełniony o zakres robót pomocniczych. 
4. Wskazane jest aby wykonawcy bardzo szczegółowo sprawdzili w terenie warunki 

wykonania zamówienia. 
5. Zamawiający wymaga załączenia do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego 

sporządzonego przez wykonawcę ubiegającego się o zamówienie (przedmiary robót 
sporządzone przez zamawiającego są dokumentem pomocniczym zawierającym zakres 
robót podstawowych).  

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 
7. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich. 
8. Ceny jednostkowe należy podać w złotych polskich bez uwzględnienia podatku VAT. 
9. Zamawiający przewiduje częściowe płatności wg zakresu wykonanych prac. 
10. Termin płatności: do 14 dni od dnia złożenia faktury zamawiającemu. 
 
 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY  
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
Kryterium: Cena oferty brutto: 100% 

 
Oferty będą oceniane w następujący sposób: 

cena najtańsza  
C = 

cena badana 
 

x 100  X 100% 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 
określonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała 
najwyższą liczbę punktów 
 

IX. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 
1. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane w trybie 

art. 38 ustawy, co oznacza, że zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 
(jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Zamawiający odpowiadając na zapytania przesyła jednocześnie treść wyjaśnienia 
wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 
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Zamówienia (bez ujawnienia źródła zapytania), a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na 
stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - dokonane zmiany i uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza 
na tej stronie i są one dla nich wiążące. 

5. Zamawiający przedłuży, w razie zaistnienia takiej konieczności, termin składania ofert, w 
celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach 
otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania 
Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały 
nowemu terminowi. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w pkt. 1. 

 
X. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: oferty z napisem „ZMIANA OFERTY...”, 
oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY..”, pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia; 
4. Podczas otwierania ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące cen ofert. 
5. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 2 i 4. 
6. W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej): 
- ocena ofert od strony spełnienia warunków formalnych; 
- ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji; 
- wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
XI. INFORMACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 
 
1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 
22 ust. 1 ustawy i podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo uzupełnienia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili lub nie wyjaśnili 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub też w 
wyznaczonym terminie nie uzupełnili pełnomocnictw.  

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców 
którzy złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

XII. INFORMACJE W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY 
 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
- jest niezgodna z ustawą, 
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Oferty Wykonawców, którzy nie potwierdzili spełniania przez oferowane dostawy, usługi 

lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, a także nie spełnili 
innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz w ogłoszeniu podlegać będą odrzuceniu.  

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający nie odrzuci oferty, w sytuacji wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek 
pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian 
w treści oferty: 

a) Oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące 
wyrazów, np.: 
- widoczna mylna  pisownia wyrazu, 
- ewidentny błąd gramatyczny, 
- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 
- ewidentny błąd rzeczowy, 
- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. 

b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: 
błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, 
mnożenia i dzielenia, 

c) Inne omyłki – polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

OMYŁKI W OFERTACH, O KTÓRYCH MOWA W ust. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, POPRAWIANE BĘDĄ JEDNAKŻE 
TYLKO W SYTUACJACH , KIEDY NIE BĘDĄ POWODOWAĆ ISTOTNYCH ZMIAN W TREŚCI OFERTY. 
 

XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie 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. Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje 
wyłącznie na następujące czynności Zamawiającego: 

a. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenie oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie 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 ważnego 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
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Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej.  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Wykonawca może 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 na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

 
XIV. WZÓR UMOWY 

 
1. Wzór umowy został zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, 
w następujących przypadkach: 
a) zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanego poleceniem: 
- wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, pominięcia 
jakichkolwiek robót, dokonania zamiany kolejności wykonania robót, jeżeli jest to niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz z wystąpieniem okoliczności 
związanych: 
- z wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałą z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego; 
- ze zleceniem robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich 
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;  
- z sytuacją, gdy obowiązujące przepisy (SST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji 
lub nakazują wstrzymanie robót;  
- z zastosowaniem innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 
niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek 
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się 
na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
- z siłą wyższą.  
b) zmiany przedstawicieli stron wskazanych w umowie, z przyczyn niezależnych od stron (siły 
wyższe, zdarzenia losowe itp.) 
c) zmiany w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego 
w umowie po stronie Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub też 
zmianą zakresu obowiązków, itp.;  
d) zmiany w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia 
uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, nie mających 
wpływu na wydłużenie terminu umownego realizacji zadania; 
e) zmiany wynagrodzenia, które zostanie odpowiednio zmniejszone w przypadku, gdy roboty 
objęte przedmiotem zamówienia nie zostały wykonane w całości lecz w części; 
f) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi 
za wady (w tym gwarancji jakości); 
g) zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie 
dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie; 
h) ograniczenia budżetu na inwestycję; 
i) zmiany sposobu rozliczenia umowy. 
3. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być 
wprowadzone do umowy w każdym czasie. Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt 1  
i pkt 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których 
wynika uzasadnienie dokonanych zmian. 

 
  
XV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU 

PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 

1. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 ustawy. 
2. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał 

przetarg powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 
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wyznaczonym. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  
przeprowadzania  ich ponownego  badania  i  oceny.  

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Wykonawca może wtedy żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

5. Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu: 
a) W przypadku polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie 
powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy, w przypadku kiedy 
ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy wykonawca dołączy 
oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego 
wygaśnięciu.  

b) umowa konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie zwierająca co najmniej następujące elementy: 
- określenie celu gospodarczego, 
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi, 
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 
czasu gwarancji i rękojmi,  

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 8%. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
 1) Pieniądzu; 
 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 3) Gwarancjach bankowych; 
 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 5) 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. 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego. 
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 
 
XVII. NAZWISKA ORAZ STANOWISKA SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO,  

UPRAWNIONYCH DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Dorota Pachucka, tel. 76 818 51 66 

Rafał Dziedzic,  tel. 603 97 16 16 
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XVIII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

14. Oferty należy złożyć do dnia 31.08.2012 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego 
(Sekretariat, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów). 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie. 
 

XIX. OTWARCIE I OCENA OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2012 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. 
Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, sala nr 201 
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi 
pisemnie o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), 
siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym 
kryterium oceny i łączną punktację. 
Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy 
ogłoszeń Zamawiającego i na stronie internetowej. 
 

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu 
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 
 

XXI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z 
ZAMAWIAJĄCYM 

Porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oraz przekazywanie oświadczeń i 
dokumentów odbywać się będzie w formie pisemnej drogą pocztową, droga elektroniczną i 
faksem niezwłocznie potwierdzonymi w formie pisemnej, na adres Zamawiającego: Zespół 
Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, lub bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego w godzinach pracy: poniedziałek - piątek: od 800 do 1600 
 

XXII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  
WYKONAWCÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWNIU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niżej wymieniony formularz ofertowy wraz z załącznikami po wypełnieniu przez Wykonawcę 
zostanie załączony do oferty przetargowej: 
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B – FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI. 

- Załącznik nr 1: „Cena oferty”, 
 
- Załącznik nr 2: „Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.”, 
 
- Załącznik nr 3: „Oświadczenia wykonawcy”, 
 
- Załącznik nr 4: „Doświadczenie zawodowe”, 
 
- Załącznik nr 5: „Potencjał kadrowy” 



Nr sprawy Z.Szk./230/603/12 

 

 14

 
 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 strona   
 z ogólnej liczby stron   
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

przetarg nieograniczony na:  
 

„Adaptacja pomieszczeń 
w Zespole Szkół w Chocianowie” 

 
 

Wykonawca: 

1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 

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

2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

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

3.Numer telefonu: .............................................................  

4.Numer faxu: ................................................................... 

5.Numer REGON:.............................................................  

6. Numer NIP: ................................................................... 

7. Adres e-mail: ……………………………………………………. 

8. Numer konta bankowego: .............................................  

9.Wymagane wadium w wysokości 2800,00 zł zostało wniesione w formie: 

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

10. Wadium wpłacone w formie pieniężnej należy zwrócić na 

konto:……………………………………. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
- załącznik nr 1: „Cena oferty”, 
- załącznik nr 2: „Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw 

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.”, 
- załącznik nr 3: „Oświadczenia wykonawcy”, 
- załącznik nr 4: „Doświadczenie zawodowe”, 
- załącznik nr 5: „Potencjał kadrowy”, 
- załącznik nr 6: Uproszczony kosztorys ofertowy 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 
 FORMULARZ OFERTOWY 
 strona   
 z ogólnej liczby stron   

(pieczęć Wykonawcy) 

 

„CENA OFERTY” 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w 
Chocianowie” 
 
za cenę: 
 
 

1. Netto:………………………………………………..zł 

2. VAT ….%: ………………………………………….zł 

3. Brutto: ……………………………………………..zł 

 
 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 FORMULARZ OFERTOWY 
 strona   
 z ogólnej liczby stron   

(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 t. j. ze zm.) 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie” 
oświadczamy, że: 
 

1. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

(W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna niniejsze oświadczenie obejmuje 

oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) 

 
 
 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

 
 FORMULARZ OFERTOWY 

 Strona   
 z ogólnej liczby stron   
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 „OŚWIADCZENIA WYKONAWCY” 
 
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, organizowane przez Zamawiającego na zadanie: „Adaptacja 
pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie” w terminach i pod warunkami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie  

z wymaganiami ustawowymi. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w razie utrzymania 
się przy przetargu, podpisać umowę. 

4. Oświadczamy, że warunki wykonania przedmiotu umowy są nam znane. 
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 

przygotowania i złożenia oferty. 
6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część 

zamówienia: ………………………………........... (w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia należy 
wpisać „nie dotyczy”, nie wypełnienie niniejszego zamawiający uzna za fakt, że Wykonawca nie zamierza 
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).  

7. Zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia. 

8. Udzielona gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urządzenia. 
9. Zgadzamy się na warunki zawarte w projekcie umowy. 
10. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 
„FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 
11. Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do 

przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 
dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych 
aspektów tego zgłoszenia; dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub 
przedsiębiorstwa wymienione w naszym „FORMULARZU OFERTOWYM” do dostarczenia 
stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu 
sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 

12. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania 
dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaję poniżej:  

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

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

 
Upełnomocniony przedstawiciel 

Przedsiębiorstwa 
 

....................................... 
(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 

 
 FORMULARZ OFERTOWY 

 strona   

 z ogólnej liczby stron   
(pieczęć Wykonawcy) 

 

  
„POTENCJAŁ KADROWY” 

Przetarg nieograniczony na: „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie” 
 

L
p 

Nazwisko 
Zakres 

wykonywanych  
Doświadczenie/ 

Informacja o podstawie 
do dysponowania 

wskazanymi osobami 
 i imię                                  

Kwalifikacje 
zawodowe 

czynności Wykształcenie  
      

      

      

      

      

 
1. W niniejszym załączniku należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia. Wykaz zawierać powinien co najmniej osobę kierownika robót posiadającego 
min. 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie robót budowlano-montażowych oraz 
osobę posiadającą uprawnienia eksploatacyjne - uprawnienia wymagane dla osób 
zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i 
wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i 
montażu.. 
2. W niniejszym załączniku należy podać informację o podstawie do dysponowania 
wskazanymi osobami.  
3. Do niniejszego załącznika należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do 
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w 
sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy. 
 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 
 

....................................... 
(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

 
 FORMULARZ OFERTOWY 

 strona   
 z ogólnej liczby stron   
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

„DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE” 
„Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Chocianowie” 

 

L.p Rodzaj i zakres 
(przedmiot) 

 
Wartość 

Data i miejsce 
wykonania 

Podmiot realizujący 
zadanie  

(zadanie realizowane 
samodzielnie przez 

Wykonawcę/inny podmiot, 
na którego wiedzy i 

doświadczeniu polega 
Wykonawca) 

  
 

  

     

     

     

     

 
Uwaga: 
1. W niniejszym załączniku należy wykazać: 
- wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 różnych 
zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego 
zamówienia z zakresu robót wykończeniowych w obiektach użyteczności publicznej o  
wartości minimum po 70.000 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz dat i 
miejsca wykonania, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). 
2. Do niniejszego załącznika należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 
ust. 2b ustawy. 
3. W przypadku kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, 
oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części 
udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału. 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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C – WZÓR UMOWY 

 
 
UMOWA nr ....................................................................................................... 
 
 
zawarta w dniu ……………………. pomiędzy ……………………………………………….., 
w imieniu którego działają : 
………………………….. 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
firmą: ………………………………………………, w imieniu której działa : 
…………………………….. 
zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ. 
 
o treści następującej: 

 
§1. 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w dniu ……………… r., Wykonawcy 
powierza się do wykonania zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w 
Chocianowie”. 
2. Zakres robót obejmuje: położenie nowych tynków na ścianach i sufitach, wykonanie gładzi 
na ścianach i sufitach, poszerzenie otworów drzwiowych wraz z osadzeniem nowych drzwi 
aluminiowych przeszklonych, zamurowanie otworów, malowanie ścian i sufitów, montaż rolet 
zewnętrznych, rozebranie starych i wykonanie nowych posadzek wraz z ułożeniem 
wykładziny PCV i płytek ceramicznych, rozebranie ścianki działowej, rozebranie starej i 
ułożenie nowej okładziny ceramicznej ściennej, wymiana stolarki drzwiowej, demontaż 
rurociągów stalowych i żeliwnych, wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z 
nowymi gniazdami, włącznikami i oświetleniem, montaż klimatyzacji, osadzenie nowych 
kratek wentylacyjnych, wymiana armatury sanitarnej. 
3. Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robot i specyfikacji materiałowej stanowiących załącznik do umowy. 
 

§2. 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane  (świadectwa, atesty, itp.) potwierdzające 
spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 
1 i ust. 2 uzyskać od Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na jego wezwanie zatwierdzenie 
zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane 
ustawą Prawo budowlane. 

§3. 
1.   Termin rozpoczęcia obowiązywania umowy: dzień podpisania umowy. 
2.   Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: do 30.11.2012r.  
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§ 4. 

1.    Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l strony ustalają 
zgodnie z ofertą Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe.  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie netto wynosi …………………….. zł (słownie 
złotych: ……………………………..) plus należny podatek VAT ……………. zł (słownie złotych: 
…………………………………….) co łącznie stanowi kwotę brutto ……………….  zł, (słownie 
złotych: ………………………………………..). 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.1 i 2 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez 
cały okres realizacji robót oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  
z realizacją przedmiotu umowy. W wynagrodzeniu zawarte są również wszelkie koszty robót 
tymczasowych i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji 
projektowej, STWioR i siwz, niezbędnych do wykonania prac budowlanych objętych niniejszą 
umową, wynikających z wymogów wiedzy budowlanej i przepisów obowiązującego Prawa 
budowlanego. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego jw. 

§5. 
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 płatne będzie w częściach,  za wykonany 
zakres robót,  na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę (zgodnych z 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru protokołem odbioru robót). 
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu. 
3. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy  nr …………………………... 
4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP:……). 
5. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego. 
6. Przelew wierzytelności wymaga pisemnej zgody stron pod rygorem nieważności.  

§6. 
1. Warunki i zasady wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy   

w stosunku do treści oferty: 
1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanego poleceniem: 
- wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 
projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, pominięcia 
jakichkolwiek robót, dokonania zamiany kolejności wykonania robót, jeżeli jest to niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz z wystąpieniem okoliczności 
związanych: 
- z wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałą z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego; 
- ze zleceniem robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich 
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;  
- z zastosowaniem innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 
niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek 
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się 
na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 
- z siłą wyższą. 
1.2. zmian w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego 
w umowie po stronie Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub też 
zmianą zakresu obowiązków, itp.;  
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1.3. zmian w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku 
zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, nie 
mających wpływu na wydłużenie terminu umownego realizacji zadania; 
1.4. zmiany wynagrodzenia, które zostanie odpowiednio zmniejszone w przypadku, gdy 
roboty objęte przedmiotem zamówienia nie zostały wykonane w całości lecz w części;  
1.5. zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi 
za wady (w tym gwarancji jakości);  
1.6. ograniczenia budżetu na inwestycję;  
1.7. zmiany sposobu rozliczenia niniejszej umowy. 
2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być 
wprowadzone do umowy w każdym czasie. Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt 1 i 
pkt 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą 
do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika 
uzasadnienie dokonanych zmian. 

§7. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie terenu robót, 
b) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
d) przeprowadzenie odbioru końcowego robót. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 
b)   wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową,  
c)  wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 
podstawowych, 
d)  oznaczenie i zabezpieczenie terenu robót, 
e)  skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym również protokołów z pomiarów 
instalacji i urządzeń elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia,  
f) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 
budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  
g)    zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi  przepisami  bhp   oraz   zapewnienie  warunków  p.poż.   określonych w 
przepisach szczegółowych,  
h)    informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających: 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 swój koszt,  
i)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego 
- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,  
j) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy,  
k) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,  
l)      ubezpieczenie jak w §16.  

§8. 
1. Wykonawca   zapewni   potrzebne   oprzyrządowanie,   potencjał   ludzki   oraz   
materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych 
materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 
2.    Badania, o których mowa w ust. l, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
3.  Wykonawca    zobowiązany    jest    zapewnić    wykonanie    i    kierowanie    robotami 
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budowlanymi  objętymi  umową przez  osoby posiadające   stosowne  kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia budowlane. 

§9. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą  Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 
ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w ofercie 
wykonawcy musi być uzasadnione przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez 
zamawiającego zgodnie z art. 6471Kc. 

§10. 
l.     Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą: ……………………. 
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ……………………… 

 
§11. 

1.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,  
b) za   opóźnienie   w   usunięciu   wad   stwierdzonych  przy  odbiorze   końcowym,   
odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §13 ust. 9 na usunięcie wad, 
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy, za każdy dzień 
przerwy, 
d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy, 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
a)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego –  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa §4 ust. 2 umowy,  
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy. Kary nie 
obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §15 ust. 1 
lit.c. 
3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do   odszkodowania przenoszącego  wysokość  
kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

§12. 
1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości : 

..............................................zł. 
słownie:....................................................................................................................................
...........), w formie ................................................ co stanowi 8% wartości umownej 
(brutto).  

2.  Zabezpieczenie  powyższe  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  
nienależytego  wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch nw. terminach:  
-  70%  zabezpieczenia  zwrócone  lub  zwolnione  zostanie  nie  później  niż  w  ciągu  30  dni  

od  ostatecznego bezusterkowego odbioru robót,  
-  30% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po upływie okresu  

gwarancji i rękojmi, 
4. W  przypadku  zmiany,  przesunięcia  terminu  zakończenia  przedmiotu  umowy 

Wykonawca  zobowiązany  jest przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy do złożenia aneksu do powyższego  zabezpieczenia  lub  
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nowego  zabezpieczenia  na  okres  wynikający  z  przesunięcia  terminu zakończenia 
zadania.  

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 4, jak również obowiązku 
wynikającego z Prawa zamówień  publicznych,  Zamawiający  ma  prawo  do  potrącenia  
należnych  kwot  z  faktur  przedkładanych  do rozliczenia.   

 
§13. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują   
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad  
i żądać ich usunięcia, 
2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli   umożliwiają  one   użytkowanie  przedmiotu   odbioru   zgodnie   
z  przeznaczeniem; Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

§14. 
1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca  
(Kierownik robót) będzie  zgłaszał Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić 
do odbioru tych robót w terminie do 3 dni od daty powzięcia wiadomości o gotowości do ich 
odbioru. Potwierdzenie lub brak ustosunkowania się w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, 
oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru  w dacie zgłoszenia. 
2.   Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót  
w formie pisemnej. 
3. Odbiór robót,  o którym mowa w  ust.  2,  dokonany zostanie komisyjnie   
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 
przewidzianych w przepisach prób technicznych wykonanych instalacji. 
5. W   dniu   końcowego   odbioru   Wykonawca   przekaże   Zamawiającemu:   
dokumentację powykonawczą; wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, protokoły badań 
i sprawdzeń, oświadczenia kierownika robót. 
6.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia 
gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
7. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego jeżeli Wykonawca nie 
wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie 
przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 6. 
8.  Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni, chyba, że w trakcie 
odbioru strony postanowią inaczej. 
9.   Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego  
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7. 
10.   Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z 
ust. 9 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 
11.   Zamawiający może wyznaczyć datę pogwarancyjnego  odbioru robót przed upływem 
terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie 
pisemnej. 

§15. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 
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miesięcy.  
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  
a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego  przedmiotu umowy, 
b)    w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego,  to  Zamawiający może zlecić  usunięcie  ich  stronie trzeciej  na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§16. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy, 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót  
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
c) wystąpi  istotna zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, 
d)Wykonawca  realizuje  roboty przewidziane  niniejszą umową w  sposób  niezgodny  
z  dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  
e)   w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy. 
2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 
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 w terminie miesiąca od 
daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i musi zawierać 
uzasadnienie. 
4.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

b)   Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 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, 

c)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

d)   w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w lit. c) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego   sporządzi   szczegółowy   protokół   inwentaryzacji   robót   w   toku   wraz z 
kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 
robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia 
rozwiązania umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a)   dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 
określonym w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, 
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b)   odkupienie  materiałów,   konstrukcji   lub   urządzeń  zakupionych  przez   Wykonawcę  
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia, wg cen za które 
zostały nabyte, 
c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 
d) Postanowienia §16 ust. 4 lit. e stosuje się odpowiednio. 

§17. 
1.   Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 
2.   Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a)   roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót, 
b)   odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

§18. 
1.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 
2.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
3.   Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§19. 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                WYKONAWCA 
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D – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
D.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,  
 
D.2. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 
 
D.3. PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 


