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ROZDZIAŁ I
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Poprawczy w Barczewie
11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2
tel. 89 514 84 61, faks. 89 514 94 32
http://www.zpbarczewo.pl; e-mail: zp.barczewo@olsztyn.so.gov.pl
Prowadzący postępowanie:
Przetargi Elżbieta Pstrągowska
ul. Promienista 14, 10-708 Olsztyn
e-mail: elzbieta.pstragowska@gmail.com
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie.
1) Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu księgowej,
2) Wykonanie robót remontowych połaci dachowej w budynku głównym,
3) Remont schodów zewnętrznych przy dyżurce,
4) Remont schodów zewnętrznych,
5) Remont ogrodzenia,
6) Wymiana orynnowania budynku warsztatowego i garażu.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w przedmiarach robót i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe
lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis, dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do
określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
4. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie
materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce
proponuje, podając ich parametry techniczne.
5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań
równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie
powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiające-
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go.
6. Wymagania dotyczące robót:
1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;
2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ;
3) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną.
7. Wykonawca, dla wypełnienia swoich zobowiązań, powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby, zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.
8. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
9. W celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykonawcom wykonanie wizji lokalnej. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje
odrzucenia oferty. Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji telefonicznie do Pani Małgorzaty Lechickiej tel. 89 5148461 w. 12, ustalając datę i godzinę.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.
ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub remoncie budynku
o wartości roboty nie mniejszej niż 70 000 zł (brutto) w ramach jednego kontraktu (umowy).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane musza być zgodne z ustawą dnia 07 lipca 1994 r.
prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
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nych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U. nr 83, poz. 578 z pózn. zm.)
lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,
z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.

2.

3.

4.

5.

6.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać, w sposób wyraźny i jednoznaczny, wolę
udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu.
W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia zasobów są zasoby nierozerwalnie
związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak wiedza i doświadczenia), niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo
postaci (jako podwykonawca, doradca, konsultant czy na innej podstawie), musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę w ofercie.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. 1,
nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i
oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania
ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do
uzupełnienia dokumentów.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest
podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie, załączonych do oferty przez
Wykonawcę, dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ. Nie wykazanie
w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1 ustawy,
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4
ustawy, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.)
złożą odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy nie złożą
pełnomocnictw albo, którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożą wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
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składania ofert i muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone
przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
ROZDZIAŁ VI
INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
I. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego zał. nr
2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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.
Dokument z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy pobrać ze strony
internetowej www.ceidg.gov.pl. Dokument ten należy wygenerować nie później niż termin składania
ofert.

Wykonawca powołujący się, przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty, określone powyżej, dotyczące tego podmiotu. Kopie dokumentów dotyczące
każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy - wg wzoru zał. nr 3 do SIWZ.
2) Wykaz robót budowlanych 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 - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ,
3) Poświadczenie (dowody) dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i zostały prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty budowlane, Zamawiający
uzna roboty budowlane potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został
określony w rozdz. V pkt 1.2) SIWZ.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331
ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania
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(załącznik nr 4 do SIWZ).
Wymienione wyżej; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej muszą być podpisane przez Wykonawcę.
W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
każdy z Wykonawców składa oddzielnie odpowienio: listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
UWAGA!
Jeśli Wykonawca nie wykreśli informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej i jednocześnie
złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający za wiążące uzna
złożenie listy.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Pełnomocnictwo w sytuacji, jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika - dotyczy również
spółek cywilnych w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników.
II. FORMA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz 3 poniżej. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Oferta, wszelkie oświadczenia oraz wykazy wymagane na podstawie SIWZ, lista podmiotów, o której
mowa w ust. I pkt 4 powyżej oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale.
3. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa powyżej w Rozdziale V ust. 2 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
III. PODMIOT ZAGRANICZNY
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. I pkt. 2.2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. III pkt 1 (powyżej) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
IV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z
ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
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2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. I pkt 2 powyżej, powinny być złożone przez
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem ust.
II pkt 4 powyżej. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich Wykonawców.
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o
zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji
spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w
jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy.
Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może
nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich.
5. W przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie
podpisana przez wszystkich wspólników.
6. Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo
stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od
małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę.
ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek – piątek – od godz. 7.00 do godz. 15.00.
2. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, odpowiedzi, informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. W celu sprawnego przekazywania informacji Wykonawca zobowiązany jest w ofercie podać numer faksu i/lub adres e-mail.
Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm) odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy zawierać będzie następujące dane:
-

Imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,

-

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),

-

Treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów,
potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez
zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Strona, która otrzymuje informacje faksem lub drogą elektroniczną, zobowiązana jest, na wezwanie
strony przekazującej informacje, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu lub adres e-mail, podany przez wykonawcę,
zastało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
6. Adres do korespondencji zamieszczony jest w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga,
aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres.
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7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata Lechicka – tel. 89 5148461
w. 12, faks. 89 5149432.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 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.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
11. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
13. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego), Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
15. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej.
16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Na ofertę
składają się: wypełniony formularz ofertowy oraz wszelkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Wymagania podstawowe:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie
przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo
alternatywne spowoduje jej odrzucenie,
2) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty
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muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ,
4) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby,
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy,
6) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
2. Forma oferty:
1) Zamawiający ustala wzór Formularza ofertowego, który powinien stanowić pierwszą stronę
składanej oferty,
2) ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, ściśle wg wzorów
druków załączonych przez Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
3) dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 o języku
polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z poźn. zm.).
4) ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem
lub nieścieralnym atramentem),
5) zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane strony były ponumerowane,
6) załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone,
7) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać
tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki,
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503):
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne
uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
2) strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając.
3) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 29.07.2016 r. do godz. 12:00 lub przesłać
pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: Zakład Poprawczy w Barcze-
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wie, ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo.
2. Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia, tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została
przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich
nienaruszalność.
Koperta (opakowanie) powinna być opisana: „OFERTA na wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie. Nie otwierać przed dniem 29.07.2016 r. godz. 12:15”.
Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie
oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ. Zamawiający
nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji,
gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w SIWZ, lecz do innego pomieszczenia.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej
w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zewnętrzne będzie zawierało
dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a przypadku wycofania dodatkowe oznaczenie
„WYCOFANIE”.
- Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 29.07.2016r. o godz. 12:15 w Zakładzie Poprawczym w
Barczewie ul. Wojska Polskiego 2.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Wykonawcy, cenę oferty, a także, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w
ofercie było wymagane.
8. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę a nie był obecny przy jej otwarciu, zostanie
przesłana informacja, o której mowa wyżej.
9. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być
udostępnione, po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia
10. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
1) wnioskodawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu, wraz z określeniem sposobu udostępnienia,
2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,
3) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym
przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one
udostępnione.
5) Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert.
ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające
wprost z przedmiarów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również w niej
nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty:
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3.

4.

5.

6.

wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania
zamówienia.
Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego
podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT
od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod
rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu
ewentualnych upustów nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji
ceny. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie
obowiązki Wykonawcy, w tym prace, czynności, opracowania i uzgodnienia niezbędne dla
kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacjom i jest ostateczne w
okresie trwania umowy.
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności
będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert jest:
1) cena – waga 96 %
kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
Cn
C=
----- x 96%, gdzie:
Cb
C
ilość punktów za kryterium cena
Cn
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb
cena oferty badanej
96% waga kryterium
2) gwarancja – waga 4 %
Punkty przyznane za kryterium „gwarancja” przyznawane będą wg następującego założenia:
- w przypadku udzielenia gwarancji na 3 lata - Wykonawca otrzyma 0 pkt.;
- w przypadku udzielenia gwarancji na 4 lata - Wykonawca otrzyma 2 pkt.;
- w przypadku udzielenia gwarancji na 5 lat i więcej lat - Wykonawca otrzyma 4 pkt.;
Za kryterium „gwarancja” Wykonawca maksymalnie może uzyskać – 4 punkty.
2. Uwaga: Gwarancja obejmuje pełen zakres zamówienia i musi określać pełne lata, tj. 3, 4, 5 lat itd. W
przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 3 lata, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, jako nie odpowiadającą treści SIWZ. W przypadku nie
wypełnienia informacji dot. okresu gwarancji w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie , że
Wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji w wymiarze 3 lat i przyzna takiej ofercie 0
punktów.
3. Okres rękojmi jest taki sam jak okres gwarancji.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
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wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą
pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności
należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną
pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego
części.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
9. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
10. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
1) oferta jest niezgodna z ustawą,
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) 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,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
12. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2011 Nr 177,
poz. 1054), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania umowy.
2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy.
a) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną,
b) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5dniowego terminu, jeżeli:
- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- nie wykluczono żadnego wykonawcy.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
1) Kosztorys ofertowy (wypełniony przedmiar robót) obejmującego cały zakres robót i czynności
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu założeń określonych w rozdz.
XII, na cenę podaną w ofercie.
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców;
3) kserokopie uprawnień budowlanych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
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4.

5.
6.

7.
8.

wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
4) złożenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzającego, że jest on
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający w szczególności rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
Jeśli Wykonawca nie dokona czynności wskazanej w pkt 3 powyżej, Zamawiający uzna takie zachowanie za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający, na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, zatrzyma wadium, jeżeli było wymagane.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.

ROZDZIAŁ XV
ZAWIERANIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg zał. Nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. W razie wystąpienia 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
z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.
ROZDZIAŁ XVI
POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają oni lub mieli interes prawny w uzyskaniu
danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, tj. odwołanie i skarga do sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenie oferty odwołującego Wykonawcy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
4. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
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czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2 - art. 181 ustawy.
ROZDZIAŁ XVII
PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale V.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczona
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Zamawiający zweryfikuje nowych podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca dokona zmiany
albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SIWZ. Wykonawca obowiązany
jest do poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie lub rezygnacji.
5. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo muszą zawierać:
1) obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,
2) wskazanie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jej zmian,
3) obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, oraz ich zmian,
4) zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie
zleconych prac,
6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,
7) wysokość kar umownych, z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony
przypadek braku zapłaty lub za każdy dzień nieterminowej zapłaty, liczony od dania
określonego w umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty; w przypadku braku zapłaty
kara będzie naliczana do dnia przedstawienia zamawiającemu dowodu, że zapłata została
dokonana:
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2 wynagrodzenia
brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek;
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 0,2 wynagrodzenia brutto.
ROZDZIAŁ XVIII
PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.
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Spis załączników do SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Załącznik nr 8
-

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia,
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o tym, że Wykonawca nie należy / należy do grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Wzór umowy

Przedmiar robót - Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu księgowej.
Przedmiar robót – Wykonanie robót remontowych połaci dachowej w budynku głównym.
Przedmiar robót - Remont schodów zewnętrznych przy dyżurce.
Przedmiar robót - Remont schodów zewnętrznych.
Przedmiar robót - Remont ogrodzenia.
Przedmiar robót - Wymiana orynnowania budynku warsztatowego i garażu.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Projekt schodów
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

nazwa (firmy) Wykonawcy

Siedziba wykonawcy
nr telefonu

nr faksu

NIP

REGON

e-mail

Zakład Poprawczy w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 2
11- 010 Barczewo
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie, oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:
Cena (z VAT): ..................................................... zł, słownie: .................................................................
.........................................................................................................................................................
w tym
Cena bez VAT

Podatek VAT %

Cena z VAT

Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu księgowej.
8
Wykonanie robót remontowych połaci dachowej w budynku głównym.
8
Remont schodów zewnętrznych przy dyżurce.
8
Remont schodów zewnętrznych.
8
Remont ogrodzenia.
23
Wymiana orynnowania budynku warsztatowego i garażu.
23
RAZEM

Okres gwarancji ......................... (w pełnych latach)
1.

Oświadczam, że:
1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem
postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji),
2) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem
konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,
3) Akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą.

2.

Oświadczam, że powierzę podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia*:
.…………………………………………………………………………………………………
(należy wypełnić również w przypadku jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących
spełnienia wiedzy i doświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy)
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3.

Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

* wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

..........................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej –
podpis pełnomocnika Wykonawców
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), na:

Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie,
oświadczam/-y, że:
brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy.

............................dn.......................
……….......................................……………………
Podpis (y) i pieczęć imienna osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej –
podpis każdego z Wykonawców składających
ofertę wspólną
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie,
oświadczam(-y), że spełniamy warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

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

……….......................................…………………
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w Barczewie, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
1.

Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
…..

Adres podmiotu

.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:

Rodzaj i zakres robót budowlanych
objętych zamówieniem wraz z podaniem zakresu wykonanych robót

Miejsce
wykonania
robót objętych zamówieniem

Data wykonania
(zakończenie) robót

Wartość
robót ( z VAT )
PLN

Uwaga !
1.
2.

3.

Roboty budowlane potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia należy w
wykazie wyraźnie zaznaczyć (wytłuścić).
Do niniejszego wykazu należy dołączyć poświadczenie (dowody) dotyczące najważniejszych robót,
określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie,
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

.........................................,dn. ............................
……………….………............................…
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty
wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu niniejszego zamówienia:
L.p

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych
czynności oraz proponowana
funkcja w realizacji zamówienia

Opis posiadanych
uprawnień oraz kwalifikacji
zawodowych

Podstawa dysponowania wskazaną osobą

1)

2)

.........................................,dn. ............................
……………….………............................…
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty
wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Oświadczam, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do
realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:
Inny podmiot:
Wykonawca:
Zamówienie:
Zamawiający:
Rodzaj zasobu oddanego do dyspozycji:

Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie
Poprawczym w Barczewie.
Zakład Poprawczy w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 2, 11- 010 Barczewo
□ wiedza i doświadczenie
□ potencjał techniczny
□ osoby zdolne do wykonania zamówienia
□ zdolności finansowe

Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu
będzie polegało na:
Charakter stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem:
Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu
będzie oznaczało udział (pośredni lub
bezpośredni) innego podmiotu w realizacji
choćby części zamówienia ?

□ TAK
□ NIE

Oświadczam ponadto, że w związku z oddaniem do dyspozycji Wykonawcy wskazanego powyżej
zasobu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będę solidarnie odpowiadał z Wykonawcą za wszelkie szkody Zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie będę ponosił winy.

.........................................,dn. ............................
Miejsce i data złożenia zobowiązania

……………….………............................
Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu trzeciego

Uwaga !
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 2 rozdz. VI SIWZ dotyczące tych podmiotów
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
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Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA nr ................
zawarta w dniu ……………… roku w Barczewie, pomiędzy:
Zakładem Poprawczym w Barczewie, 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2;
reprezentowanym przez:
Irenę Mysakowską – Dyrektora Zakładu
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………

posiadającym numery*: NIP …………………….. , REGON ……………………..
reprezentowanym przez:
- ………………………. – ……………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Wykonawca wyłoniony został do wykonania zamówienia publicznego na podstawie przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykonawca oświadcza, że podane powyżej dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w
Barczewie.
1) Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu księgowej,
2) Wykonanie robót remontowych połaci dachowej w budynku głównym,
3) Remont schodów zewnętrznych przy dyżurce,
4) Remont schodów zewnętrznych,
5) Remont ogrodzenia,
6) Wymiana orynnowania budynku warsztatowego i garażu.
2. Szczegółowy zakres całości robót określają stanowiące integralną część umowy:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy.
§ 2 Terminy realizacji umowy
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji:
1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ……………... roku,
2) wykonanie umowy, przez co rozumie się bezusterkowe podpisanie "Protokołu odbioru
końcowego", nastąpi w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.
2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie jedynie w przypadku:
1) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli ich rodzaj lub zakres uniemożliwiają
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
2) z innych przyczyn np. wstrzymania robót lub przerw w pracach zależnych od Zamawiającego,
3) działania siły wyższej i niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, ze
względów technologicznych, prowadzenie robót. W takim przypadku termin zakończenia robót
zostanie przesunięty o czas, w którym roboty nie mogły być prowadzone,
4) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,
5) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,
6) termin zakończenia realizacji zamówienia w wyżej wymienionych przypadkach może ulec
zmianie za zgodą Stron.
7) Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec skróceniu za zgodą Stron
3. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy
w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać
przy zachowaniu należytej staranności.
4. Za termin zakończenia robót Strony uznają pisemne zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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§ 3 Wynagrodzenie
3) Za kompleksowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się:
wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ................................. zł,
słownie: ..................................................... zł,
kwota ryczałtowa brutto ....................................... zł,
słownie: ........................................................ zł
4) Wynagrodzenie za określone w umowie roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w
........................................, nr konta .................................................................................................
w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
5) W przypadku ograniczenia zakresu robót, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie
pomniejszone o wartość tych robót, ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego.
6) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
umowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe.
7) Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
przedmiotu umowy na osoby trzecie.
9) Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin zapłaty
upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym.
§ 4 Podwykonawstwo*
1. Przedmiot umowy Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. W takim przypadku:
1) Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo,
2) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,
3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej
zawarcia. W takim przypadku:
1) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo,
2) nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców
jak za swoje własne.
5. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich
postanowień umowy.
6. Wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone roboty
Wykonawca pokryje ze środków własnych, a jego rozliczenie przez Zamawiającego nastąpi w
oparciu o protokół odbioru robót oraz dowód zapłaty lub oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty.
Strony ustalają, iż:
• brak oświadczenia lub dowodu zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wstrzymuje
wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy w części należnej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy do czasu ich przedłożenia,
• w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zmawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
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przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo.
8. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na sumę
większą niż 5% wartości umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.
14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
* dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy lub jego część przy udziale Podwykonawcy/ów.

§ 5 Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2) Dokonania odbioru przedmiotu umowy.
3) Terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy oraz podwykonawców
zgromadzone na terenie budowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w
uzgodnionym terminie.
2) Prowadzenia robót przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i ppoż., posiadające aktualne badania lekarskie,
wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników
podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy
każdego pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadań lub przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do
uzasadnionych skarg.
4) Przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia umów zawartych z podwykonawcami robót.
5) Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.
6) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, wykonanie wszystkich
czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość
zabezpieczenia przez cały czas trwania realizacji zadania, przy uwzględnieniu konieczności
zapewnienia normalnego użytkowania części budynku nie objętego zakresem robót.
7) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia podłóg, ciągów komunikacyjnych (gresu) przed
zniszczeniem,
8) Zabezpieczenia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod
względem przeciwpożarowym.
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9) Zapewnienia ochrony instalacji wewnętrznych na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu
takich jak rurociągi, kable itp.
10) Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia takich
instalacji i urządzeń, dlatego zapewni właściwe ich zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz ich właścicieli i będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.
11) Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
12) Usunięcia własnym staraniem i na własny koszt odpadów, śmieci, gruzu oraz zbędnych
materiałów poza teren budowy.
13) Udokumentowania Zamawiającemu przekazanie do utylizacji (zgodnie z obowiązującymi
przepisami) materiałów usuwanych z placu budowy wymagających utylizacji prowadzonej przez
wyspecjalizowane firmy ( (np. azbest, papa, wełna szklana itp.).
14) Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych okolicznościach, które mogą
przeszkadzać w prawidłowym wykonaniu robót.
15) Pisemnego powiadamiania Zamawiającego o gotowości do odbiorów robót.
16) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem wykonanych robót przed
ich zniszczeniem.
17) Zapewnienie usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych wad.
18) doprowadzenie terenu budowy, po zakończeniu robót, do stanu zgodnego z wymaganiami w tym
zakresie właściciela lub użytkownika obiektu, naprawy ewentualnych szkód oraz zwrotu
udostępnionych pomieszczeń w niezmienionym stanie technicznym.
19) W razie niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający ma prawo, po sporządzeniu komisyjnego
protokołu z udziałem właściciela obiektu obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie
powyższych robót.
20) Dbania o należyty porządek, utrzymywanie czystości zaplecza, oraz przestrzeganie przepisów
BHP na terenie budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełna odpowiedzialność przed
właścicielem obiektu i służbami publicznymi.
§ 6 Przedstawiciele stron
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach
dotyczących realizacji umowy jest ………………………………….. tel. ……………………
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego
upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty
budowlane związane z realizacją przedmiotu budowy.
3. Zamawiający ponadto upoważnia do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcą w kwestiach
organizacyjnych …………………………….. tel. ……………………………………….
4. Zamawiający powoła do celów odbiorowych przedmiotu umowy Komisję Odbiorową, w skład której
wejdzie:
a) Inspektor nadzoru,
b) Przedstawiciel użytkownika,
c) Kierownik budowy lub przedstawiciel Wykonawcy.
5. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach
otrzymanego pełnomocnictwa.
§ 7 Gwarancja, rękojmia i serwis
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość wykonanych robót oraz wbudowanych
urządzeń i materiałów stanowiących przedmiot umowy (z zastrzeżeniem ust. 3) na okres
....................... na warunkach zapisanych w Karcie Gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego
robót.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zmniejszające
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy. Długość okresu rękojmi ustala się na
.................., licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Rękojmią objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu czy zostały
wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy
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wykonywaniu umowy.
6. Wady stwierdzone w toku czynności odbioru Wykonawca usunie na własny koszt, w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym i zapisanym w protokóle odbioru.
7. O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na
piśmie, składając pisemną reklamację.
8. Wady stwierdzone w okresie rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt.
9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ustalonym terminie, Zamawiający będzie miał
prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną osobę trzecią na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną zapłacone w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania
noty obciążeniowej.
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe z przyczyn, za które
odpowiedzialny jest Zamawiający.
11. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących firmę,
3) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności.
12. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
13. W razie opóźnienia w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt
Wykonawcy.
14. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy
istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.
15. Okres rękojmi na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.
16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, powstałe na
skutek wad materiałów lub urządzeń, dostarczonych przez Zamawiającego.
§ 8 Warunki odbioru przedmiotu umowy
1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.
2. Odbiór robót nastąpi po kompletnym wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia
robót do odbioru po spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie robót do odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
wyznaczając termin ich usunięcia;
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie
zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to:
1. Jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, potwierdzając ten
fakt pisemną informacją przekazaną Wykonawcy,
2. Jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych robót jako wadliwych.
7. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w ust. 4.
8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi
kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
§ 9 Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
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3.
4.

5.
6.
7.

8.

1.
2.

a) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie umowy do
dnia faktycznego odbioru,
b) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia
faktycznego odbioru (wykonania naprawy),
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
d) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za
każdy stwierdzony przypadek,
e) z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
f) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
b) za nieterminową realizacje płatności faktur z winy Zamawiającego - odsetki ustawowe,
liczone za okres od umownego terminu płatności do dnia obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4.
Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie
należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
W przypadku szkody o wysokości określonej w ust. 3, wyrządzonej na rzecz Zamawiającego,
zastrzega on sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do
Wykonawcy.
Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14
dni kalendarzowych od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty, poniesione przez Zamawiającego lub osoby
trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.
Naprawienie szkód, których mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego
lub osób trzecich.
§ 10 Zmiany w umowie
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany .
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następującym zakresie:
a) zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach określonych w § 2 ust 3, przy czym zmiana
terminu może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody w realizacji zamówienia, a w
przypadku skrócenia terminu wykonania umowy Zamawiający będzie dysponował środkami
finansowymi na zapłatę wynagrodzenia.
b) zmiany przedmiotu robót i wysokości wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przedmiotu
robót, niezbędnego z powodów, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy .

§ 11 Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje - w terminie
14 dni kalendarzowych od wystąpienia choćby jednego ze zdarzeń niżej wymienionych - prawo do
odstąpienia od umowy w jej niewykonanej części, jeśli:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od
terminu określonego w § 2 ust. 1. pkt 1, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiającego,
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7
dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

1.

2.
3.
4.
5.

3) Mimo uprzedniego, pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji prac przez Wykonawcę,
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem prac tak dalece, że
nieprawdopodobne jest, aby zdołał je ukończyć w terminie - Zamawiający może bez wyznaczenia
dodatkowego terminu odstąpić od umowy,
4) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, lub uchwalono likwidację
przedsiębiorstwa - również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową.
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych
od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie;
- Zamawiający odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
odbioru robót lub podpisania protokółu odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego
przez Wykonawcę.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno
zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
W przypadku odstąpienia od umowy:
- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych;
- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 10 dni roboczych szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po której wystąpiła przyczyna odstąpienia od umowy;
- Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, przez niego dostarczone lub
wzniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty, które zostały wykonane
do dnia odstąpienia;
2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy.
Strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie
wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy oraz naprawi drugiej stronie szkodę wynikłą z tego
odstąpienia.
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. W
takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§ 12 Inne postanowienia
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Adresy do doręczeń, tak jak na wstępie umowy.
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numeru telefonu.
W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w § 12 ust. 3, pisma dostarczone pod
adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
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Nr 1 - Formularz karty gwarancyjnej
Nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nr 3 - Oferta wykonawcy
Nr 4 – Kosztorys ofertowy
………………………………..
Zamawiający

………………………………..
Wykonawca
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Załącznik nr 1 do umowy nr……..
FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ
1.
2.
3.
4.

Zamawiający:
Wykonawca
Umowa z dnia:
Przedmiot gwarancji:

Zakład Poprawczy w Barczewie
...........................................................
………………………………………………………………..
Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Poprawczym w
Barczewie.
5. Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………….
WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą przedmiot gwarancji został wykonany
zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowiązującymi w przedmiocie umowy.
2. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zamontowanych
materiałów.
3. Okres gwarancji na wykonane roboty oraz materiały nie posiadające własnych kart gwarancyjnych
wynosi ........................, licząc od dnia spisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.
4. W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten
ulega wydłużeniu w sposób wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
5. Na wbudowane urządzenia posiadające własne karty gwarancyjne przekazane Zamawiającemu, okres
gwarancji jest zgodny z tymi kartami.
6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich
części składowych).
7. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący
możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad.
8. Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu
świadczenia gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku
konieczności usunięcia wad w miejscu, w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale
zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).
9. Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy
nie znajduje się ona we władaniu uprawnionego z gwarancji.
10. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:
1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu
objętego gwarancją - Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po
uzyskaniu od Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) tj.
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze - o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym
zakresie,
2) w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym
pisemnie nie dłuższych niż 14 dni roboczych.
3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.
11. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez
osobę trzecią.
12. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym
terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną
trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia
lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obciążeniowej.
13. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy także w przypadku, gdy
istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.
14. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do
nieodpłatnego usunięcia wady w obu elementach.
15. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady:
1) powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części,
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2) powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie z tytułu
użytkowania i konserwacji obiektu budowlanego, niezgodnych z zasadami eksploatacji i
użytkowania, dla części pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do
ponownego użycia,
3) powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.
Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania
rękojmi.
Uprawnienia za wady fizyczne z tytułu rękojmi wygasają po upływie ….. miesięcy od daty odbioru
końcowego robót.
Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia
zakończenia naprawy.
W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych w tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych
elementów).
Warunki zgłaszania oraz usuwania wad w okresie rękojmi są zgodne z warunkami określonymi w pkt
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.
Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy, powstałe na skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na
piśmie uprzedziła Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a
Zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję.
W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia,
Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru
końcowego zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania
gwarancji i rękojmi.
Gwarancją oraz rękojmią objęte są wszystkie roboty i materiały wykonane na podstawie umowy, bez
względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył
się on przy wykonywaniu umowy.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli
wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawcę (Gwaranta) o zaistniałej wadzie.
Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
prac nad usuwaniem wad.
Spis przekazanych Zamawiającemu kart gwarancyjnych z gwarancją producenta zawiera Załącznik nr
1 do niniejszych Warunków gwarancji jakości

………………………………..
Udzielający gwarancji
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