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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1. Gmina

Mielec zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – wykończeniowych o
wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – pn.

,, Roboty budowlane wykończeniowe przedszkole Wola Mielecka ”
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia..
1.2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
- „Zamawiający” – Gmina Mielec.
- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
Zamówienia.
1.3. Dane Zamawiającego:
NIP: 8171981902
Dokładny adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec
Telefon – 0-17 7730590 i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-17 7730590
Strona internetowa Zamawiającego: www.gmina.mielec.pl
Znak Postępowania: PRG-341/3/2010
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-6,

,, Roboty budowlane wykończeniowe przedszkole Wola Mielecka ”
2.2Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie:
1)

Roboty budowlane wykończeniowe
2) Instalacji co, wod-kan.
3) Insalacji elektrycznej
4) Ogrodzenia i chodników
2.3 Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.
2.4 Zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary rób załączniki do SIWZ oraz
projekt budowlany .
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Integralną częścią oferty jest kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru
który jest załącznikiem do SIWZ.
2.5 Zawartość dokumentów przetargowych. Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:
1)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2)
Wzór oferty wraz z formularzami,
3)
Wzór umowy,
4)
Przedmiary robót na podstawie których należy wykonać kosztorys ofertowy
w zakresie:
instalacji co,wod - kan
instalacji elektrycznej
roboty budowlane wykończeniowe
ogrodzenie i chodniki
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 15 sierpnia 2010 r.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych.
4.1.2 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 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.
4.2
Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunków
szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o
których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 2,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo
zamówień publicznych,
c) oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3 do
SIWZ
4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 a) i d) ocena spełnienia warunków
szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:

3

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1.
4.2.3 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 wymagane jest:
- posiadanie doświadczenia z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy z tego okresu wyrażające się wykonaniem przynajmniej 2 zamówień
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia – należy przez to rozumieć roboty / budowlane o wartości zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 400.000,00zł.brutto /
4.2.3.1
Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.2.2 wg zasady
spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących
dokumentów:
- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – należy przez to rozumieć / budowa i
przebudowa budynków o wartości zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł.
brutto/ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
( Formularz Nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane w Formularzu
Nr 4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamówienia wymienione w wykazie muszą być zakończone po 15.02.2005 r.
i przed 15.02.2010 r.
4.2.4 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 c) wymagane jest:
- dysponowanie kierownikiem budowy, będącym członkiem właściwej Izby Samorządu
Zawodowego, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.2.4 wg zasady spełnia/nie
spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów:
a ) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania
Zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg
Formularza Nr 5 SIWZ,
b ) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia - Formularzu Nr 5 SIWZ,
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KONSORCJUM

5.1 Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą
musiały spełniać następujące wymagania:
a ) każdy z partnerów konsorcjum musi spełniać warunki zawarte w pkt 4.1.1 SIWZ,
b ) członkowie konsorcjum musza łącznie spełniać warunki określone w pkt. 4.1.2 lit. a-d
SIWZ,
c ) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 4.2.1 i 4.2.2 SIWZ
dotyczące każdego partnera konsorcjum,
d) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,
e) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
f) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do
reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania
wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
Zamówienia;
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g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w
całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z
osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
5.1Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 4.2.3 przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości (liczba
zamówień) stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych
wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Doświadczenia podwykonawców oraz
ich zasoby nie będą brane pod uwagę przy określaniu czy wykonawca spełnia warunki
udziału.
5.2Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu wykazania spełniania warunków określonych przez Zamawiającego składają
dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 2009 r.).
6.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej,
zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
6.2 Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 6.3 dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą
faksu (na numer wskazany w punkcie 1.5 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w
terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
6.3 Środki ochrony prawnej należy składać tylko i wyłącznie pisemnie na adres wskazany w
pkt 1.5 SIWZ.
6.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących
SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, najpóźniej na 2
dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.3 SIWZ oraz przesłane do
wszystkich uczestników, którym Zamawiający przekazał SIWZ wraz z treścią pytania, lecz
bez identyfikacji jego źródła.
6.5 Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielenia
wyjaśnień dotyczących SIWZ.
6.6 Modyfikacja SIWZ:
6.6.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
6.6.2 Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.3 SIWZ oraz
przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali
SIWZ.
6.6.3 W przypadku modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści
SIWZ. Informacja o przedłożeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.3 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do
wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ.
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7.
OSOBY
UPRAWNIONE
WYKONAWCAMI

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Z

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień
Wykonawcom jest Pan Andrzej Bieniek i Pani Renata Gębarowska – Piwnica
tel. (0-17) 774 56 46 fax (0-17) 773 05 90 pracownicy Urzędu Gminy Mielec ul. Jadernych 7,
39-300 Mielec
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.
9.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na
przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca może odmówić
spełnienia prośby bez straty wadium. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania
ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium albo, jeżeli nie
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
9.1

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w
SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i
złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale
spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do
występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).
10.4 Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z
instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów
popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być
opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10.5 Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno
zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków
konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do
zawarcia umowy).
10.6 Oferty wariantowe i częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert
wariantowych - oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych - oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
10.7 Dokumenty składające się na ofertę. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi
następujące dokumenty:
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a) Oferta sporządzona wg załączonego wzoru,
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1,
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24, ust. 1 – Formularz Nr 2,
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy
– Prawo zamówień publicznych,
e) Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3
do SIWZ
f) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie zamówień odpowiadających swoim rodzajem / budowa i
przebudowa budynków o wartości zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00
zł.brutto /- Formularz Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane
w Formularzu Nr 4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania Zamówienia, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Formularza Nr 5 SIWZ,
h) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia - Formularz Nr 5 SIWZ,
i) Wzór Umowy - Formularz Nr 6,
10.8

Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.
Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że
wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
10.9 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na ich
ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
10.10 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób
zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym nieprzeźroczystym
opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: Przetarg na :
,,Roboty budowlane wykończeniowe przedszkole Wola Mielecka ”
- nie otwierać przed dniem 02.04.2010 roku, do godz. 1000”. Na wewnętrznym opakowaniu
należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy a
także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu), Oferent może
wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
10.11 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się
odpowiednio punkt 10.11 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo umieścić
zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec w
pokoju nr 13 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 02.04.2010 r. pod rygorem nie
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
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Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.2 Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300
Mielec w pokoju nr 1 (sala posiedzeń ) o godzinie 1000 w dniu 02.04.2010 r.
11.3Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.4Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawarte w ofertach.
12.SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną wyliczoną na
podstawie przedmiarów robót załączniki do SIWZ .
12.1 Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty:
łączną cenę wyliczoną na podstawie przedmiarów robót z VAT (cyfrowo i słownie) za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia, ( integralną część oferty stanowi kosztorys
ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów )
wielkość należnego podatku od towarów i usług podana jako stawka procentowa
12.2Cenę brutto należy podawać w walucie złotych (PLN), z dokładnością do jednego grosza.
12.3 Jeżeli cena ofertowa podana liczbą nie odpowiada cenie ofertowej podanej słownie,
Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie.
13.OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY
13.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi
kryteriami:
Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.
13.2 Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów
zgodnie z poniższym wzorem:
Cena oferowana minimalna brutto
CENA = --------------------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty brutto

14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1

Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi
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pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a
także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.
14.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem
do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy zgodnie z punktem 14.3 SIWZ.
14.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie
wcześniej niż po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.

15.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej
„Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego
wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie
15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach :
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
16.WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
16.1 Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
16.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie
Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”).
16.3 Do oferty należy załączyć wydruk Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez
Osoby Uprawnione.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie w trybie określonym w
rozdziale 2 oraz skarga w trybie określonym w rozdziale 3 Ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
18.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zasady udostępniania dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154 z 2008 r.).

9

……………………………………
( pieczęć oferenta )
OFERTA PRZETARGOWA
1.Nazwa i adres Zamawiającego :
Gmina Mielec
Ul. Jadernych 7
39-300 Mielec
tel: 017 773-05-90
2.Nazwa przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr…………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
4.Nazwa i adres Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
NIP………………………………….
REGON…………………………………….
Osoba do kontaktów ze strony wykonawcy ……………………………………….
Nr telefonu…………………………………………………………………………
5.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia
……………………………………………………………………………………
cenę netto:………………………………………. zł
słownie netto:……………………………………………………………………zł
cenę brutto:…………………………………….. zł
słownie brutto:……………………………………………………………..........zł
podatek VAT: ………………………................
zł
słownie podatek VAT:…………………………………………………………..zł
zgodnie z zalączonym i wypełnionym kosztorysem ofertowym.
6.Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia :……………………………………………….
b) warunki płatności:……………………………………………………………..
c) okres gwarancji:……………………………………………………………….
7.Oświadczam, że :
- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń .
- uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
- spełniam wymagania zawarte w art.22 ust. l oraz nie podlegam wykluczeniu
z postępowania w oparciu o art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 ze zm.)
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w specyfikacji, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego

10

8.Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

………………. dnia …………………..

…………………….……………………………………………………
(podpis osoby lub osób upoważnionych do podpisywania w imieniu
wykonawcy)
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FORMULARZ Nr 1
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym
do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,, ROBOTY BUDOWLANE

WYKOŃCZENIOWE PRZEDSZKOLE WOLA MIELECKA ”
wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) osiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Podpis ……………………………………………..
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….
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FORMULARZ Nr 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 24, UST. 1
Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym
do jego reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na ,, ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE PRZEDSZKOLE WOLA

MIELECKA ”

Podpis ……………………………………………..
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….
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FORMULARZ Nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24
UST. 1 PKT 2
Działając w imieniu ………………………………………i będąc należycie
upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że na dzień składania
ofert brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełniania
warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień
publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
,,

ROBOTY

BUDOWLANE

WYKOŃCZENIOWE

PRZEDSZKOLE

WOLA

MIELECKA ”
Podpis ……………………………………………..
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)
Data: ……………………………………………….
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FORMULARZ Nr 4
WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH 5 LAT ROBÓT
BUDOWLANYCH
Rodzaj i zakres robót Miejsce wykonania robót
1

Wartość robót wykonana przez
Wykonawcę
Data wykonania (odbioru) robót
Rodzaj i zakres robót Miejsce wykonania robót

2

Wartość robót wykonana przez
Wykonawcę
Data wykonania (odbioru) robót

powtórzyć tabelę w razie konieczności
Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Podpis ……………………………………………..
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….
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FORMULARZ Nr 5
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA

Lp.

Stanowisko/
nazwisko

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami

1.

Kierownik Budowy –
…………………………………

Kwalifikacje zawodowe :
uprawnienia budowlane rodzaj, zakres

O Ś W I A D C Z E N I E
Działając w imieniu ……………………………………………………………………. i będąc
należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wskazana powyżej osoba
posiadaj wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jest członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego .
Podpis ……………………………………………..
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)
Data: ……………………………………………….
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FORMULARZ NR 6
WZÓR UMOWY
W dniu ……………………………. roku pomiędzy Gminą Mielec, reprezentowaną przez:
Władysława Ochalika
- Wójta Gminy Mielec
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Mielec
- Małgorzaty Cyran
zwaną dalej „Zamawiającym" z jednej strony,
a
…………………………………………………………………………………………..
reprezentowanych przez:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą"
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia
………………………… roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.), zawarto
umowę następującej treści:,, Roboty budowlane wykończeniowe przedszkole Wola
Mielecka”
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
,,Roboty budowlane wykończeniowe przedszkole Wola Mielecka”
§2
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
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 SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz
wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz.
881 z 2004 r.).
3.
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane 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) zatwierdzenie zastosowania
tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo
Budowlane i Dokumentacją projektową.

1.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji robót będących przedmiotem umowy ustala się do dnia
15 sierpień 2010 r
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2.
Termin rozliczenia finansowego budowy 14 dni od daty zakończenia robót.
3.
Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty popisania niniejszej
umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§4
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram, o którym
mowa w ust. 1, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego
zmian, o których mowa w § 24 ust. 4 niniejszej umowy.
4.
Zamawiający zatwierdzi uaktualniony harmonogram, o którym mowa w ust. 2 w ciągu
7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.
§5
WYNAGRODZENIE
1.Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 umowy, zgodnie z przedłożonym
kosztorysem ofertowym
Wykonawcy będzie wynagrodzenie w wysokości:
netto…………………………………………………………………………………. zł
( słownie : ………………………………………………………………………………...)
brutto:………………………………………………………………………………. zł
( słownie: …………………………………………………………………………………)
VAT: ……………………………………………………….. zł
2.
Wynagrodzenie określone w ustępie 1 obejmuje całość kosztów związanych z
kompleksową realizacją przedmiotu umowy.
3.
Wynagrodzenie nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.
4.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia, jeżeli:
a)
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub
b)
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego; to Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie
Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardów i parametrów. Zostaną one wykonane na podstawie odrębnej umowy.
5.
Wykonanie robót zamiennych wynikających ze zmiany technologii robót może
nastąpić tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa.
6.
Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu
akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie
analizy przedstawionej przez Wykonawcę.
7.
Wykonanie robót zamiennych nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy.
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8.
Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia na roboty określone w pkt 4 wyłącznie
na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i stosownego
wpisu w dzienniku budowy.
9.
Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego
zamówienia.
10.
Do wyceny robót o których mowa w pkt 4 będą miały zastosowanie ceny jednostkowe
z kosztorysu ofertowego lub w przypadku braku odpowiedniej pozycji w kosztorysie
ofertowym zastosowane zostaną następujące składniki kalkulacyjne podane w ofercie
Wykonawcy.
11.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
12.
W przypadku nie wykonania pełnego zakresu robót objętych umową wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu - na zasadach określonych w § 19 niniejszej
umowy.
§6
ROZLICZENIA l PŁATNOŚCI
1. Rozliczanie zrealizowanych robót będzie następowało fakturami częściowymi do wys.
50% wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy, po zrealizowaniu 50% zakresu rzeczowego
zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, o którym mowa w § 4
niniejszej umowy oraz fakturą końcową po zakończeniu wszystkich robót.
2.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonany element robót stanowić
będzie protokół odbioru częściowego robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
3.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru
końcowego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi w § 17 umowy.
4.
Każdorazowo Wykonawca wystawi fakturę VAT na Zamawiającego - Gminę Mielec
5.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku Vat
6.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury wraz
kompletem dokumentów rozliczeniowych - z uwzględnieniem treści ust. 1.
7.
Za dzień realizacji zobowiązania Strony zgodnie ustalają dzień przekazania bankowi,
w którym konto ma Zamawiający, polecenia przelewu odpowiedniej kwoty na rzecz
Wykonawcy.
8.
W przypadku zgłoszonych okresowych trudności płatniczych, Wykonawca nie będzie
naliczał odsetek za zwłokę przez okres 3 miesięcy i nie przysługują mu roszczenia
odszkodowawcze za ten okres.
9.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej inwestycji bez
zwiększenia pierwotnego zakresu robót Wykonawca nie będzie otrzymywał dodatkowego
wynagrodzenia.
§7
ZAWIADOMIENIA
1.
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w
związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez
Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane
osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2.
Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony.
Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie
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miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.
3.
Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na
piśmie poprzedzonym faxem. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie
doręczone adresatowi.

1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
ł)
n)
o)
p)
r)

§8
OBOWIĄZKI STRON
Do obowiązków Zamawiającego należy:
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
zaplata za wykonane i odebrane roboty,
przeprowadzenie odbioru końcowego robót.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową
zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i
obowiązującymi przepisami bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunków ppoż.
określonych w przepisach szczegółowych,
kontrola jakości materiałów i robót,
wykonanie robót tymczasowych, które będą potrzebne podczas wykonywania robót
podstawowych,
oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności:
oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. „a", „b"
ustawy Prawo budowlane.
zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa: kierownika budowy, kierowników
robót, innych osób wskazanych w ofercie, a w przypadku konieczności zmiany
którejkolwiek osoby – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,
informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,
strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,
wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawny stan techniczny
oznakowania robót,
Wykonawca na swój koszt zapewni dojazdy na teren budowy.
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§9
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie wszelkich działań na
terenie budowy.
2.Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek
zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.
3.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za
ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach,
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
§10
REALIZACJA ROBÓT
1.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i
wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
2.
Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny
koszt.
3.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
4.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania
robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie
tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak
wymagane w SIWZ.
5.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w
ust. 4, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budową
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z
braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót.
6.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
7.
Wszelkie zmiany, w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą
skutki finansowe, wprowadzanie materiałów, technologii nie wskazanych w Dokumentacji
projektowej wykonawczej muszą być uzgodnione z nadzorem i zaakceptowane (zatwierdzone
na piśmie) przez Zamawiającego. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiającego: zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 ust. 4 umowy (np.
brygadzistów, majstrów, operatorów sprzętu, itp.) zakup materiałów
zgodnych z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ofertą Wykonawcy.
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§11
UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM
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.
§12
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO
1.Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:
Pana ……………………………..
2.Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.
3Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 o dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

1.
2.
3.

§13
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: Pana ……………………..
Osoby wskazane w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w
ustawie Prawo Budowlane.
W przypadku konieczności zmiany: Kierownika Budowy lub innych osób
funkcyjnych wskazanych w Ofercie Wykonawcy, należy do pełnienia każdej funkcji
wskazać osobę, która posiadać będzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe .

§14
KARY UMOWNE l ODSZKODOWANIA
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 3 niniejszej umowy w
wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
każdy dzień opóźnienia,
b)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o
którym mowa w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 9 na usunięcie wad,
c)
za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień
przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych i nie zaakceptowanej przez Zamawiającego,
d)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w
wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu:
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości z kolejnych
wystawianych przez wykonawcę faktur lub faktury końcowej. W przypadku nie wystawienia
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faktur, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez wykonawcę noty
obciążeniowej.
§15
PODWYKONAWCY.
1.
Powierzenie jakichkolwiek robót Podwykonawcy musi być uzasadnione przez
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.
2.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję nie później niż 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robót Podwykonawcy.
3.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.
4.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§16
WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a)
Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i
żądać ich usunięcia.
b)
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
-jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej,
estetycznej i technicznej,
-jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
2.
Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

§17
ODBIÓR ROBÓT
1.
Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz robót
wykonanych, Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie
pisemnej. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7
dni od daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.
2.
Obmiar robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót
będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru.
3.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie
pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.
4.
Przedstawiciel Zamawiającego może uczestniczyć w odbiorze robót wykonanych w
danym miesiącu.
5
Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania
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6.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w
ciajgu 14 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 lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 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. 8.
10.
Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z
ust. 10 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
11.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 22 ust. 4.
12.
Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu
gwarancji Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.
§18
GWARANCJA
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36
miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie
gwarancji z częstotliwością raz na kwartał i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.
3.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
a)
w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,
b)
dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji z dniem ich
wymiany.
4.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie
określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy bez zgody Sądu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
6.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach ogólnych.
§19
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w wymaganym terminie,
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 30 dni od powzięcia
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie
żądać wynagrodzenia należnego 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 lub jego znacznej części,
f)
w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub
otwarcia postępowania likwidacyjnego.
2.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w
terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w
ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt własny,
b)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających,
c)
w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) 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,
d)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
4.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, zobowiązany jest do:
a)
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie
określonym w § 6 ust. 6 niniejszej umowy,
b)
przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat
(poniesionej szkody) w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§20
UBEZPIECZENIE
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 niniejszą
umową
2.
Zamawiający nie podpisze umowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których
mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
3.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane
z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. Powyższe
obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokółu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokółu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

25

4. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia,
przedłożona wraz z ofertą kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien
bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument)
ubezpieczenia w terminie do 15 dni od daty ustania ważności poprzedniej polisy.

1.
a)
b)
c)
d)

§21
SKŁADNIKI UMOWY
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
OFERTA - przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu,
KOSZTORYS OFERTOWY - wypełniony przez Wykonawcę w postępowaniu,
SIWZ i Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Dokumentacja projektowa.

2.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści dokumentów
wskazanych w ust. 1, Zamawiający przyjmie - jako integralne składniki podpisanej umowy dokumenty, których treść zostanie ostatecznie wyjaśniona lub skorygowana przed
podpisaniem umowy.
3.
Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieżności przy realizacji umowy:
1)
Umowa;
2)
Oferta Wykonawcy wraz z wypełnionym przez Wykonawcę kompletnym
Kosztorysem Ofertowym;
3)
SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Dokumentacja
projektowa. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
§22
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,tj. kwotę PLN (słownie.
Kwotę……………………………………………………………………………………).
2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazał w/w zabezpieczenie w formie
………………………………………………………………………………………..
3.
Strony postanawiają że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30 %
wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
(gwarancji jakości).
4.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
a)
Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 póz. 177 z późniejszymi
zmianami), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym).
b)
Kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia,, która
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń dotyczących usuwania ewentualnych wad i
usterek w okresie gwarancji jakości, zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie
terminu gwarancji jakości (art. 151 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp).
c)
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 4 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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d)
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 (art. 148 ust. 5 ustawy Pzp).
e) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być
dokonana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:
•
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
•
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez
zmniejszenia jego wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
§23
PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA
1.
Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem
robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i
warunki prowadzenia robót.
2.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, póz. 1126.
3.
Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę,
nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót.
§24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2.
Na podstawie art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy:
a) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że:
zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób
obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia,
prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez
właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub też wystąpiły warunki
atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót
budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia
terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób
trzecich lub właściwych organów,
b)
w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod
warunkiem, że:
- z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca
nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy,
c)
w zakresie robot zamiennych na zasadach wynikających z treści § 5 pkt 5-7 niniejszej
umowy
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d)
w zakresie zmian w dokumentacji projektowej - na zasadach określony w § 10 pkt 8
niniejszej umowy.
3.
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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy.
(art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
4.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy
na warunkach określonych w złożonej ofercie, (art. 94 ust. 1a ustawy Pzp).
5.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić uprawnień ani
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156 póz. 1118, z późn. zmianami) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177, z późn. zmianami).
7.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sad właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
9.
Umowa niniejsza zawiera 12 parafowanych stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

28

