
 

1 

 

Numer sprawy:  

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:                   Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie  

telefon,fax    86 271 27 99                                                                ul. Prymasa StefanWyszyńskiego 2a 

 NIP  723-14-98-759                                                                                                        18 – 300 Zambrów 

REGON  001231575                               

                                                                                         
godz.pracy 8.00- 15.00 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW    

 

ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Adaptację i przebudowę zabytkowego budynku koszarowego przy ulicy Aleja Wojska 

Polskiego 25 w Zambrowie na potrzeby MOK . 
 

o wartości zamówienia poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz.907 t.j.) 

 
 
Zambrów dnia 23.12.2013r. 

                                                                                        
                                                                                     
 

                                                                                                 ZATWIERDZAM: 
 

                                                                                                             
                                                         
                                                                                                              .......................................... 
                                                                                                                       Dyrektor  MOK 
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ROZDZIAŁ 1   Tryb udzielenia zamówienia   
                                        
1) Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 000 000 EURO prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego na podst. art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U z 2013r. poz.907 t.j.). 

2)   Miejsce publikacji :   portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych  ,  BIP Zamawiającego,      tablica 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ  2    Przedmiot zamówienia 
I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
45262690-4 Remont starych budynków 

45454100-5 Odnawianie 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45321000-3 Izolacja cieplna. 

 

      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Adaptacji i przebudowy zabytkowego 

budynku koszarowego przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 25 w Zambrowie, wpisanego 

do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 26 

stycznia 1989r. 

Celem adaptacji i przebudowy jest dostosowanie  sposobu użytkowania budynku do potrzeb 

statutowych MOK. 

Budynek niepodpiwniczony, murowany, poddasze nieużytkowe. 

1.   Podstawowe parametry wielkościowe budynku: 

- długość 26,92m , szerokość – 15,09 m 

-  ilość kondygnacji      -   II 

- pow.zabudowy     364,95m2 

- pow.całkowita I + II kondygnacja    729,90 m2 

- pow.użytkowa    513,67 m2 

- kubatura          2158,70 m3. 

 

Ogólny zakres robót to wykonanie robót budowlanych obejmujących: 

– elewacje budynku – renowacje, 

– rozbiórki ścian wewnętrznych i elementów konstrukcyjnych,  

– ścianki działowe  i sufity podwieszane, 

– tynkowanie i malowanie ścian, 

– ułożenie podłóg, 

– instalację windy wewnętrznej, 

– wymianę  pokrycia dachu, z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych dachu, 

wymianę obróbek blacharskich, rynien i  rur spustowych, 

– klimatyzację i wentylację mechaniczną pomieszczeń, 

– elektryczną instalację oświetleniową, 

– instalację co i wod.kan, 

– drenaż wokół budynku i przyłącze   kanalizacji deszczowej, 

– remont ogrodzenia, 

– częściową przebudowę  nawierzchni i zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

Zamawiający informuje, że cześć technologiczną węzła cieplnego, przyłącze co oraz 

przyłącze wodociągowe nie jest objęte niniejszym zamówieniem ( wykona Zambrowskie 

Ciepłownictwo i Wodociągi- dostawca energii cieplnej i wody). 

 

Na prowadzone prace Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji  

powykonawczej.  
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert w sytuacji gdy po stronie Zamawiającego wystąpią ważne przyczyny natury 

ekonomicznej lub formalno- prawnej.   

2. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –stanowiące załączniki do  niniejszej 

specyfikacji. 

Przedmiary robót są załącznikami  do opisu przedmiotu zamówienia i  stanowią  dokument 

pomocniczy, dopełniający projekt i specyfikacje wykonania i odbioru robót. Zawarte w 

przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę i technologię  roboty budowlanej i 

służyć pomocą wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji inwestycji. W przypadku 

stwierdzenia przez wykonawcę ewentualnych  rozbieżności w ilości robót pomiędzy 

przedmiarami, a dokumentacją projektową należy je uwzględnić w cenie oferty. Przy 

wynagrodzeniu ryczałtowym, wiążący jest zakres zamówienia, rodzaj i ilość robót zawarty 

w dokumentacji projektowej. Ilość przedmiarowa zawarta w przedmiarze lub w nim 

pominięta, a występująca w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych i będzie 

uznana, że jest ujęta w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym.   

Za ustalenie ilości robot i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia  na tej podstawie 

kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenia, odpowiada wyłącznie 

Wykonawca, na nim spoczywa obowiązek rzetelnego sprawdzenia, jaki rzeczywisty zakres 

zamówienia. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego oraz 

sztuką budowlaną.  

 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z  zastosowaniem materiałów i urządzeń 

określonych w dokumentacji . Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia 

art.29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a  jedynie za zadanie 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający 

zgodnie z art.29 ust.3 i art.30 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych dopuszcza 

rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych od wskazanych w/w dokumentacji pod 

warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie 

gorszych niż założone w dokumentacji.W przypadku proponowania rozwiązań 

równoważnych oferowanego materiału/urządzenia , w celu umożliwienia dokonania oceny 

przez Zamawiającego porównania pod względem „nie gorsze niż przewidziane w SIWZ”, 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art.30 ust.5 ustawy 

Pzp. Ciężar udowodnienia, że materiał( wyrób) urządzenie  są  równoważne w stosunku do 

wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.  

W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć dokumenty opisujące parametry techniczno-

jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały 

( wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne 

tzn.nie gorsze  ( pod rygorem odrzucenia oferty). 

 

5.   Wykonawca powinien dokonać we własnym zakresie wizji  terenu obejmującego 

przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zamówienia. 

II. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 

ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

III. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA  SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
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IV. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA  SKŁADANIA OFERT  

WARIANTOWYCH. 

 

 

 

V. TERMIN WYKONANIA  : 
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia protokólarnego przekazania placu budowy              

do  dnia  30.09.2014r. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW.  
1.  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy  spełniają warunki udziału 

w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U. z 2013r.poz.907 tj. z późniejszymi zmianami),dotyczące: 

 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania  działalności  lub czynności , jeżeli ustawy 

nakładają   obowiązek ich posiadania; 

Na   potwierdzenie    posiadania  uprawnień    do      wykonywania  działalności    lub 

czynności ,  jeżeli         przepisy   ustawy    nakładają      obowiązek    ich    posiadania      

należy   przedłożyć   oświadczenie stanowiące - załącznik nr 2 do SIWZ 

 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  

       Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy- w tym 

okresie, wykonał dwie roboty budowlane obejmujące kompleksową budowę lub remont 

obiektu użyteczności publicznej ( w rozumieniu prawa budowlanego)o kubaturze nie 

mniejszej niż 1500 m3 i wartości zamówienia nie mniejszej niż  800 000 zł. każda z 

instalacjami oraz z pełnym wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym.  

1.3. dysponowania       odpowiednim     potencjałem       technicznym     oraz    osobami      

       zdolnymi    do   wykonania    zamówienia: 

       a) potencjał techniczny 

Na   potwierdzenie    dysponowania potencjałem technicznym do      wykonywania 

zamówienia,  należy   przedłożyć oświadczenie stanowiące - załącznik nr 2 do SIWZ 

        b) potencjał kadrowy 

Wykonawca  wykaże    dysponowanie    osobą/osobami do kierowania robotami 

budowlanymi   posiadającą/ymi   odpowiednie    uprawnienia budowlane w specjalności:  

– konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

– instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych , 

– instalacyjnej w  zakresie  sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 

Osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy musi  mieć wykształcenie wyższe, 

uprawnienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie 

zawodowe min. 5 lat na stanowisku, kierownika budowy przy realizacji obiektów 

kubaturowych ,w tym minimum 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z § 24 Rozporządzeniem 

Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych 

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Dz.U.nr 165 z 2011 poz. 

987). 

 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaże że: 

a)  posiada   środki   finansowe  lub    zdolność   kredytową  o    wartości  nie   mniejszej  

niż   500 000 PLN .    
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2. O udzielenie  niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ustawy. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej  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 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

4. Spełnienie ww. wymogów, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń i 

dokumentów, o których  mowa w Rozdziale 3 pkt.I niniejszej  specyfikacji. 

– ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę wg formuły spełnia/nie 

spełnia.Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

– Ocena spełniania warunków udziału przez podmiot  ofert wspólnej (konsorcjum) będzie 

dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od 

podmiotu wiodącego i każdego uczestnika konsorcjum.Ocena  spełniania posiadania 

niezbędnego potencjału ekonomicznego oraz dysponowania potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonana po zsumowaniu 

potencjałów ekonomicznego i technicznego uczestników konsorcjum oraz osób personelu 

kierowniczego przewidzianych do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia, którymi 

dysponują łącznie uczestnicy konsorcjum. W przypadku oceny posiadania przez 

wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia konieczne jest aby przynajmniej jeden z 

uczestników konsorcjum m spełnił to wymaganie. 

 

ROZDZIAŁ 3 .       Oferta 
I. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

1.   W  celu  wykazania  spełniania przez Wykonawcę  warunków udziału  w postępowaniu,  o których  

      mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający    

żąda następujących  dokumentów:  

 

1.1. Oświadczenia  o  spełnieniu    warunków    udziału w postępowaniu  na podst.art.22 ust.1 Prawo  

       zamówień publicznych – zał.nr 2 do SIWZ( oryginał); 

1.2. Wykazu  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 oraz załączenie dowodów 

dotyczących dwóch najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone   zał. nr 3 do SIWZ;  

      Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający 

rozumie roboty, o których mowa w Rozdziale 2 pkt.VI ppkt.1-1.2.SIWZ. 

       Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód 

traktowane będą inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz  

którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów. 

1.3. Wykazu osób,   które  będą   uczestniczyć    w   wykonywaniu zamówienia,  w       szczególności  

odpowiedzialnych   za kierowanie   robotami   budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  i    wykształcenia     niezbędnych  do  wykonania  

zamówienia,  a  także     zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie 

do dysponowania tymi osobami. 

        Zamawiający żąda : 
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 oświadczenia Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje - załącznik 

nr 4  do SIWZ; 

 pisemnego zobowiązania podmiotów, u których zatrudnione są osoby wskazane na 

kierowników robót o udostępnienie ich do wykonania przedmiotowego zamówienia ( w 

przypadku, gdy któraś z osób wymienionych w wykazie zał. nr 4 nie jest pracownikiem 

wykonawcy). 

 

1.4. Informacji banku  lub    spółdzielczej    kasy oszczędnościowo  - kredytowej,    potwierdzającej  

      wysokość   posiadanych       środków     finansowych       lub   zdolność   kredytową  wykonawcy,   

wystawionej  nie wcześniej    niż    3 miesiące  przed upływem  terminu składania ofert- złożone 

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę. 

 

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, okolicznościach, których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, 

Zamawiający żąda następujących dokumentów; 

 

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst.art.24 ust.1 ustawy   

Pzp.–zał. nr 5. 

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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,   

 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożony w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę. 

 

2.3. Aktualne   zaświadczenie    właściwego     naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzającego, że  

       wykonawca  nie zalega  z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,      że   uzyskał przewidziane  

       prawem  zwolnienie,    odroczenie   lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  

       całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed  

upływem terminu składania ofert -  złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

przez Wykonawcę. 

 

2.4. Aktualne zaświadczenie   właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych  lub     Kasy  

       Rolniczego   Ubezpieczenia   Społecznego     potwierdzającego,   że    wykonawca    nie  zalega  z   

       opłacaniem  składek na    ubezpieczenie    zdrowotne  i społeczne, lub potwierdzenia, że   uzyskał  

       przewidziane   prawem  zwolnienie,  odroczenie   lub   rozłożenie   na raty zaległych płatności lub  

       wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3  

miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej przez Wykonawcę. 

 

2.5. Aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 

pkt.4-8 oraz  pkt.10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert - złożoną w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez 

Wykonawcę. 

 

2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ar.24 ust.1 

pkt.9  ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert - złożoną 

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę. 

 

2.7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 Pzp, Zamawiający żąda 

dokumentu: 

-    Informacji Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz.331 z póż.zm.) 

wypełniony – załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

3.  Informacja dla Wykonawców zamierzających wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np.           

     konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy winni spełniać następujące wymagania: 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
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zamówienia Wykonawcy winni spełniać następujące wymagania: 

1)    Ustanowić    pełnomocnika    (lidera) do reprezentowania ich      w   postępowaniu o  udzielenie  

        niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie   zamówienia   publicznego.  Umocowanie  

        musi wynikać z pełnomocnictwa.  Treść  pełnomocnictwa   powinna   dokładnie określać  zakres  

        umocowania i w swej treści wskazywać niniejsze  postępowanie. 

 2)   Wymogi dotyczące  potencjału   ekonomicznego,  finansowego ,     technicznego,  doświadczenia  

       zawodowego oraz posiadania pracowników  zdolnych     do wykonania zamówienia  są  spełnione 

       jeżeli spełniają je łącznie   wykonawcy występujący wspólnie.     

 3)   Każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że  

        nie  podlega  wykluczeniu  na  podst. art.24  ust.1  ustawy    Pzp,  oświadczenie   i    dokumenty   

        potwierdzające,   że   Wykonawca   nie podlega   wykluczeniu   składa    każdy  z wykonawców  

        oddzielnie.  
 4)   Oświadczenie  o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu, określone  w art.22ust.1 ustawy  

        pzp    składa        pełnomocnik   (lider) do reprezentowania  wszystkich    wykonawców wspólnie  

        ubiegających się o zamówienie. 

 5)    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym  

         – liderem.  Płatności będą  wnoszone na  konto bankowe,  którego dysponentem z upoważnienia  

        uczestników będzie podmiot wiodący- lider . 

 6)   W przypadku    wyboru oferty   Wykonawców  występujących  wspólnie   Zamawiający     przed  

        podpisaniem   umowy   będzie         żądał       Umowy     regulującej   współpracę      podmiotów      

        występujących  wspólnie, która  zawierała  będzie  zobowiązanie  tych podmiotów do   solidarnej      

        odpowiedzialności   z   tytułu   nie     wykonania   lub     nienależytego  wykonania   zamówienia          

        publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 7)    W  przypadku  składania  oferty  przez  Wykonawców występujących wspólnie, podać należy w  

        druku  oferty  jak  również w  innych dokumentach  w miejscu  np. „nazwa i adres wykonawcy”     

        pełne nazwy firm i adresy wszystkich Wykonawców  występujących wspólnie – z         

        zaznaczeniem  lidera.   

 

4.  Informacja dla  Wykonawców,którzy mają siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej  Polskiej: 

1)   Jeżeli   Wykonawca  ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania    poza  terytorium   Rzeczpospolitej  

Polskiej  zamiast     dokumentów,   o  których   mowa       w Rozdz.3 pkt.I.2 ppkt.2,3,4 i 6 ; składa      

dokument    lub  dokumenty,     wystawione   w     kraju,   w   którym   ma    siedzibę    lub    miejsce     

zamieszkania,         potwierdzające odpowiednio, że: 

  a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

  b)   nie   zalega  z    uiszczaniem  podatków,  opłat    składek  na    ubezpieczenie   społeczne  i 

        zdrowotne     albo     że   uzyskał          przewidziane   prawem     zwolnienie,   odroczenie    lub  

        rozłożenie      na  raty  zaległych   płatności lub    wstrzymanie   w    całości wykonania decyzji     

        właściwego organu, 

  c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2)    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa pkt.1.2 ppkt.5 składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,której dokumenty 

dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 

 3)   Dokumenty, o których mowa w pkt.I.4. ppkt.1) lit.a i c oraz pkt.2 powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4)     Dokument, o którym mowa w pkt.I.4. ppkt.1) lit.b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem składania ofert. 

5)     Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt.1,2 zastępuje się 

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.  

6)  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 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. 
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7)   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , 

osoby , o których mowa w art.24 ust.1 pkt.5-8,10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania 

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 

dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.5-8,10 i 11 ustawy, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 

przypadku gdy w miejscu zamieszkania  tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania  

tych osób lub przed notariuszem. 

 

5. Informacja dotycząca podwykonawców: 

Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia w części związanej z 

wykonaniem robót specjalistycznych budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.W przypadku 

zamiaru powierzenia  któregoś z ww zakresu robót podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest 

wpisać powyższą informację w formularzu oferty wraz z określeniem zakresu rzeczowego tej części 

zamówienia.Brak wskazania w ofercie podwykonawcy robót do realizacji określonego zakresu robót 

oznacza, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych osobiście. 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej  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 podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

(Zobowiązanie - oryginał winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia 

Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu- ze wskazaniem jego 

rodzaju/zakresu, czasu udzielenia a także innych istotnych okoliczności, w tym formę/ sposób 

uczestnictwa w realizacji zamówienia.)przy czym zasoby te będą wykorzystane przy realizacji 

przedmiotu umowy 

 

II. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI: 

   

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W  postępowaniu      oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz    informacje   Zamawiający                    

     i wykonawcy przekazują  pisemnie  lub faxem. 

3. Jeżeli    Zamawiający lub     wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia    oraz   

     informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawcy powinni  we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie   

     postępowania nadane przez Zamawiającego. 

5.  Korespondencję związaną z postępowaniem,  kierować należy na adres: 

     Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie ul. Prymasa St.Wyszyńskiego 2a  18-300 Zambrów 
6.  W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z  Panem Pawłem Bąkowskim 

7.  W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia    z  Panem Pawłem Bakowskim 

8.    Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ: 

a)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, na piśmie, przesyłając treść pytania odpowiedzi wszystkim uczestnikom 

postępowania oraz umieści informację na własnej stronie internetowej www.mok.zambrow.pl     
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert, 
b) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ, 

jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia ,jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i 

poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści informację na stronie 

internetowej  
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1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  40 000 PLN.  słownie : czterdzieści tysięcy 

złotych. 

2. Wadium może  być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu  - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Spółdzielczym w 

Zambrowie  nr rachunku 70 8775 0009 0010 0101 7271 0001 z dopiskiem Adaptacja i 

przebudowa zabytkowego budynku koszarowego w Zambrowie ,a datę  wniesienia 

wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto  Zamawiającego), 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach  ubezpieczeniowych 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5pkt.2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.( Dz.U Nr 

109,poz 1158, z póż.zm.) 

3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie;  

    1)     potwierdzenie   wpłaty   lub   przelewu  pieniędzy  na rachunek bankowy  Zamawiającego, w  

            w      formie    kserokopii    poświadczonej   za   zgodność  z    oryginałem    przez     osobę/y   

            upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcę. 

    2)    potwierdzenie   wniesienia   wadium   w   pozostałych     formach określonych  w art.45 ust.6    

           w postaci oryginału dokumentu dołączonego do oferty.  

4. W  przypadku wspólnego ubiegania się dwóch  lub więcej Wykonawców o udzielenie  niniejszego        

      zamówienia( tj.jako konsorcjum), z treści dokumentu wadium, wnoszonego   w  formie innej   niż    

      pieniężna, powinno wynikać, że  zleceniodawca działa w konsorcjum. 

5. Wadium musi obejmować cały okres związania oferta, wadium wniesione w pieniądzu   

Zamawiający przechowuje  na rachunku bankowym. 

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, zostanie wykluczony z 

postępowania. 

7.  Zamawiający  zwróci, zażąda ponownego wniesienia , zatrzyma wadium na zasadach określonych  

     w art.46 ustawy Pzp.Ustawy pzp. 

 

IV.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni .Bieg terminu związania rozpoczyna 

się wraz z upływem składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania, z 

tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą  zwrócić się do wykonawców wyrażenie zgody na przedłużenie  terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy niż 60dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania  ofertą - w formie pisemnej. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.3 powyżej, nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne  z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium  jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres. 

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub przedłużenia dotyczy Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz ustawy. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. 

3. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z 

innych dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

5. Wymaga się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
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przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane 

przez Wykonawcę. 

6. Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane z podaniem 

ich ilości.  

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

klauzulą: „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U z 2003r. nr 153 poz.1503)” 

i dołączone do oferty, zaleca się, aby były oddzielnie spięte. Zgodnie z tym  przepisem przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich 

poufności. 

 

8. Na kompletną ofertę składają się : 

1) Formularz ofertowy                                                            -     załącznik nr 1  do SIWZ 

2) Dokumenty wymienione w  Rozdz. 3 pkt.I niniejszej SIWZ, 

3) Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w 

niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 

reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną, 

4) Dowód wniesienia wadium : 

 kopia potwierdzenia dokonania przelewu, 

 potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art.45 ust.6 

ustawy Pzp - w formie oryginału. 

 

9  . Ofertę  należy  umieścić w  zamkniętym  opakowaniu,  uniemożliwiającym  odczytanie zawartości  

      bez  uszkodzenia   opakowania. Powinno być oznaczone   nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

      zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane: 

nazwa adres Wykonawcy: 
 

 Oferta  na: Adaptację i przebudowę zabytkowego budynku koszarowego w       

Zambrowie 

 

Nie otwierać przed godziną 14:30   dnia 31. 01. 2014 r.   znak spr.  

 

  

 

10. Wykonawca  ma  prawo  wprowadzić  zmiany,  poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej               

      lub  oferty   wyłącznie   przed    terminem  składania ofert pod warunkiem, że przed upływem tego                              

      terminu Zamawiający    otrzyma       pisemne       zawiadomienie   o wprowadzeniu zmian.   

      Powiadomienie o wprowadzeniu  zmian      musi być złożone     wg takich   samych zasadach, jak  

      składana   oferta   tj.w kopercie       oznakowanej napisem    „ZMIANA”       Koperty te  zostaną 

      otwarte    przy     otwieraniu    oferty     Wykonawcy,      który    wprowadził      zmiany    i      po  

      stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

   

11. Wykonawca ma  prawo    przed   upływem  terminu  składania   ofert wycofać się z postępowania    

      poprzez złożenie pisemnego powiadomienia,  wg takich  samych zasad  jak wprowadzanie zmian i              

      poprawek, z napisem  na  kopercie  „WYCOFANIE „.  

      Koperty z ofertami  wycofanymi nie będą otwierane. 

12. Oferta   złożona po terminie  składania  ofert  zostanie   niezwłocznie  zwrócona Wykonawcy  bez  

      otwierania. 

 

VI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego –do dnia 31.01.2014r. do godz. 12.00   

   

2. Miejsce i termin otwarcia: sala konferencyjna    dnia 31.01.2014r. o godz.14.30. 

3. Otwarcie ofert  jest  jawne,  bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający poda  kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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4. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone. 

5. Podczas otwarcia   ofert, Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny ofert. 

6. Informacje,    o których mowa   w pkt.   5 przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli obecni, na ich wniosek. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY : 

 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w 

cenie brutto ująć  wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jakie będzie ponosił ,w tym m.in.: 

 organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,  

 doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,  

 zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, 

 wykonanie wszelkich prób i sprawdzeń przewidzianych w STWiOR, 

 obsługi geodezyjnej, 

 koszt inwentaryzacji powykonawczej, inwentaryzacja sieci uzbrojenia, budynku i innych 

elementów zagospodarowania 

 koszt rozruchu oraz regulacji instalacji i urządzeń do uzyskania właściwych parametrów 

potwierdzonych odpowiednimi  dokumentami, 

 koszt uporządkowania terenu budowy i terenu bezpośrednio przyległego  do budowy oraz 

sprzątania na bieżąco dróg dojazdowych do budowy. 

Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie  nie będzie 

stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w 

terminie późniejszym. 

 

2. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik do SIWZ .Dołączone przedmiary mają charakter 

pomocniczy i mają na celu ułatwienie wyceny robót. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca 

winien uwzględnić również postanowienia projektu umowy, które  mogą mieć wpływ na 

kalkulację ceny oferty.  

3. W ofercie Wykonawca podaje cenę ryczałtową obejmująca wszystkie roboty budowlane i 

dostawy materiałów niezbędnych do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń koniecznych do wykonania zamówienia oraz sposób 

wyliczenia ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Koszt 

wykonania roboty która została zaniżona w przedmiarze lub została w nim pominięte, a występują 

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za 

ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym. 

5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca 

ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe 

zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania 

zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złotych polskich. 

Cena oferty, za całość zamówienia musi być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 

7. W ofercie należy podać cenę netto z określeniem wysokości podatku VAT oraz cenę brutto 

łącznie z podatkiem.Cenę należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

8. Wartość oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przetargiem. 

9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym  

      ( załącznik nr1 do SIWZ). 

8.   Za roboty dodatkowe zostaną uznane wyłącznie te roboty, które nie występują ( jako pozycja lub 

część składowa pozycji) w przedmiarze robót oraz nie  zostały ujęte ani w dokumentacji 

projektowej ( projektach budowlano wykonawczych) ani w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz nie ma o nich mowy w punktach do uwzględnienia w cenie 

oferty, a ich wykonanie jest niezbędne dla realizacji zamówienia, a Zamawiający nie mógł ich 

przewidzieć. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy technologią wykonania tych samych robót wynikającej z 
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przedmiaru, projektów i specyfikacji technicznych, jako nadrzędną i właściwą- stanowiącą podstawę 

do wycen robót- należy traktować treść projektów. 

 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM  ZNACZENIA TYCH  

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  : 

 

Poszczególne oferty oceniane będą przez Komisję Przetargową przy   skali punktowej, a następnie 

przeliczone wg wagi w kryterium           cena oferty brutto – 100%. 

1. Wykonawca, który złoży ofertę i zaproponuje najniższą cenę- otrzyma 100 pkt. pozostali 

wykonawcy otrzymają odpowiednio  mniej punktów, które zostaną wyliczone na podstawie 

poniższego wzoru: 

najniższa cena oferty 

C oceny  = ------------------------------   x 100 pkt. 

cena oferty badanej 

 

2. Oferta, która  przedstawi najkorzystniejszy bilans –  otrzyma maksymalną liczbę przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą,  

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względna to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

ofercie. 

 

5.  Informacja dotycząca poprawienia omyłek w ofercie: 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

1)   oczywiste omyłki pisarskie np.widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, 

niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i 

słownie; 

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek np. 

widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku 

działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, 

nieprawidłowo zaokrąglone wartości itp. 

3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

4)   Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Rozdział  4.  Umowa 
I.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

 

1. O  odrzuceniu ofert/y  oraz  o  wyborze   najkorzystniejszej    oferty,      Zamawiający  zawiadomi  

niezwłocznie  Wykonawców,    którzy    złożyli oferty    w przedmiotowym  postępowaniu,         

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  określone    

w art.92 ust.1 pkt.1  Pzp    ( zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej  oferty)  na  stronie  

internetowej   mok.zambrów.pl oraz  w    siedzibie Zamawiającego   na    „Tablicy  

ogłoszeń”.   
3. Zamawiający zawrze   umowę    w sprawie  zamówienia publicznego  w terminie   nie   krótszym     

niż 5 dni od     dnia przesłania       zawiadomienia o     wyborze oferty    najkorzystniejszej,    

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 albo 10 dni jeżeli    

zostało przesłane w inny sposób.  

4. Zamawiający  może  zawrzeć umowę w      sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 

terminów, o których mowa w pkt.3 jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum    ( tzn. wykonawcy określonemu w art.23 ust.1 

ustawy Pzp) –  Zamawiający     przed podpisaniem umowy     zażąda  złożenia umowy 
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regulującej współpracę wykonawców. 

6. Zamawiający przed zawarciem umowy będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawienia kosztorysu uproszczonego 

potwierdzającego  wysokość oferowanej ceny.  

Nie przedłożenie kosztorysu ofertowego w terminie zawarcia umowy, zostanie uznane za 

odmowę zawarcia umowy przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca     zobowiązany     jest  również   przedstawić    Zamawiającemu    do     akceptacji    

umowy  z  podwykonawcami robót  ( jeżeli występują). 

8. Jeżeli  wykonawca,  którego oferta  została  wybrana  uchyla  się  od  zawarcia   umowy w 

sprawie zamówienia  publicznego  nie przedłoży kosztorysu, o którym mowa w pkt.6  lub     nie    

wnosi   wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  Zamawiający  może   

wybrać ofertę  najkorzystniejszą   spośród   pozostałych   ofert,  bez przeprowadzania  ich  

ponownej  oceny,  chyba , że zachodzą przesłanki o których mowa w art.93 ust.1 Pzp. 

 

II.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY : 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia 

odpowiedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 i 150 Ustawy w 

wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy  może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach:                                                      

a) pieniądzu, 

      b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo- kredytowej, z  

          tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

      c) gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych, 

      d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9  

           listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 

4. Za zgodą Zamawiającego może  być wnoszone również: 

a) w   wekslach  z  poręczeniem  wekslowym  banku lub  spółdzielczej  kasy   oszczędnościowo-  

     kredytowej, 

      b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa  

            lub jednostkę samorządu  terytorialnego,  

        c) przez ustanowienie zastawu  rejestrowego na zasadach określonych w  przepisach o zastawie  

            rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem   na rachunek bankowy  

Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w Banku Spółdzielczym w Zambrowie nr 

rachunku 70 8775 0009 0010 0101 7271 0001 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może złożyć wniosek o zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, wnoszonego w pieniądzu.  

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wykonawcy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie 

zwrócone lub zatrzymane zgodnie z art.151 ustawy pzp; 

● 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

● 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

lub gwarancji i zwrócone w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

9.  Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące        

elementy:  

 1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),  

 2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),  

 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,  
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 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją z podaniem kwoty oraz 

terminu, możliwości przedłużenia terminu, w przypadkach opóźnień lub zmiany terminu 

wykonania  zamówienia,  

 5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:  

 a) nie wykonał robót budowlanych lub nie usunął wad i usterek w terminach 

wynikających z umowy,  

 b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością. 

W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych w pkt.9 elementów, bądź 

posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 9 ppkt. 5 lit. a i b przypadków, 

Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i 

prawne.  

11. Złożone przez Wykonawcę zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w formach 

określonych w art.148 ust.1 w pkt.2,3,4,5 winno w sposób ciągły zabezpieczać wykonanie 

przedmiotu umowy, np.w przypadku zmiany terminu lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia , 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie na  przedłużający okres  w jednej z form 

określonych w specyfikacji. 

III. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

 

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera  załącznik nr 7  projekt umowy. W 

sprawach  umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami obowiązują przepisy art.647
1 
 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny z póż.zm. 

Rozdział 5.   Postępowanie odwoławcze 
I. POUCZENIE  O        ŚRODKACH           OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU   POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1) Wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, Środki ochrony 

prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt5 ustawy Pzp. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia  odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie  oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

Terminy wniesienia odwołania: 

4) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę  jego wniesienia- jeżeli zostały  przesłane w sposób określone w art.27 

ust.2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5)     Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

        w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć   wiadomość        

        o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6)   Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu      

     zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 



 

16 

7)  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8)   Szczegółowe zasady postępowania wniesienia odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI  

      ustawy Pzp. 

9)   Na    orzeczenie   Krajowej Izby Odwoławczej,    stronom oraz      uczestnikom      postępowania  

     odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10) Skargę  wnosi  się       do    sądu   okręgowego  właściwego     dla   siedziby   Zamawiającego,   za         

      pośrednictwem    Prezesa    Krajowej    Izby   Odwoławczej   w terminie  7 dni od dnia doręczenia  

      orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

      Złożenie  skargi   w     placówce   pocztowej     operatora      publicznego  jest równoznaczne z jej  

      wniesieniem. 

 
 

 

Wykaz załączników: 

Zamawiający dołącza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niżej wymienione 

załączniki: 

1) Zał. nr 1  - Formularz oferty                                                                                    

2) Zał.nr 2   -  Oświadczenie o spełnienie  przez Wykonawcę warunków określonych w art.22 ustawy. 

3) Zał. nr 3  - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania  

ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                

4) Zał. nr 4  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia….                                                                                    

5) Zał.nr  5  - Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania …. 

6) Zał.nr 6  - Informacja  w zakresie grup kapitałowych, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy     

Pzp. 

7) Zał.nr 7   -  Projekt umowy                                                                                          

8) Zał.nr 8   -  Dokumentacja  projektowa , 

9) Zał.nr 9   -   Przedmiary :rob.budowlane, inst.wod.kan., inst.c.o., inst.went.i klimat. k.d., rob.elektr.  

(6 ) 

10)Zał.nr 10 -   STW i OR – robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych   (3) 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z 29 stycznia 

2004r.- Prawo zamówień publicznych. 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

……………………………………….. 
Podpis Kierownika Zamawiającego 
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załącznik  nr 1  
__________________________________ 

          pieczęć adresowa wykonawcy 

 Miejski Ośrodek Kultury  

w Zambrowie 

ul.Wyszyńskiego 2a 

FORMULARZ OFERTY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Adaptację i przebudowę zabytkowego budynku koszarowego   przy ulicy Aleja Wojska 

Polskiego w Zambrowie. 

 

Wykonawca: 

Firma: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                                                
                                                              nazwa i adres Wykonawcy  tel/fax 

Oferuje wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za 

kwotę ryczałtową: 
cena netto oferty        ……………………… zł. 

słownie ………………………………………………………………………………………… 

plus należny podatek VAT   …..%  w kwocie ……………………….zł. 

razem cena oferty brutto …………………….słownie: ……………………………………….. 
 

1. Oświadczamy   że: 

 zamówienie wykonamy  w  terminie:      do    dnia 30.09.2014r.  

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia , 

 udzielamy  Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy dotyczący 

wykonania robót budowlanych na okres 36 m-cy od daty odbioru końcowego, 

 zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, która stanowi załącznik do 

specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na określonych w niej warunkach, w miejscu i  terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

 wadium w wysokości    40 000  PLN zostało wniesione w formie: 

_____________________________________________________ 

2.   Zamówienie  zrealizujemy sami*/ przy  udziale  podwykonawców*,  którzy  będą 

realizować : 

a) __________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________ 
 

Ofertę niniejszą wraz z  załącznikami składamy na ____ kartkach (kartkach
 *

) podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od nr ….. do nr … .  
 * niepotrzebne skreślić                                                                    

   

_________________dnia _______  2013 

 

 

 

 

………………..………………………………………… 
                                                                                                                        podpis osoby(osób) uprawnionej/ych  

                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 
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załącznik nr 2  
______________________________ 

pieczęć adresowa wykonawcy 

 

nr spr….. 
 

 

OŚWIADCZENIE   

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W  ART.22 UST.1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

Adaptacja i przebudowa zabytkowego budynku koszarowego   przy ulicy Aleja Wojska 

Polskiego w Zambrowie. 
 

 

Oświadczam(y), że zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 t.j.) Wykonawca , którego reprezentuję spełnia 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 zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

 

 

 

                              

.....................................................dnia ........................ 

 

 
 

 

………………..………………………………………… 

                                                                                                 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  

                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy 
 

                                                    

 
1)    Oświadczenie niniejsze podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

2)    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze  oświadczenie składa  Pełnomocnik (lider) 

działający w ich imieniu. 
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załącznik nr 3 
_____________________________ 

pieczęć adresowa wykonawcy 

 
nr spr….. 
 

 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 

okresie. 
 

 

lp

. 

 

Nazwa zadania , krótki opis zakresu 

robot 

 

wartość 

całkowita   

 

terminy: 

rozpoczęcia 

zakończenia 
 

 

nazwa  

Zamawiającego 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

 

 

   

3.  

 

 

 

 

 

   

 

 
Załączmy zgodnie z wymogami SIWZ: 

1) dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

2) w przypadku wykazania doświadczenia innych podmiotów –wykonawca dołącza pisemne zobowiązanie 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji wykazanych ww wykazie zasobów.  

 

 

_______________________dnia ____________ 

 

 
 
 

 
………………..………………………………………… 

                                                                                              podpis osoby(osób)  uprawnionej (ych) 

                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy                                                                           
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______________________________ 

pieczęć adresowa wykonawcy 
nr spr….. 

załącznik nr 4 

 

 

 

 

                 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. 
 

 

L

p 

 

Imię 

i nazwisko 

 

Doświadczenie/ 

wykształcenie 

 

     Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o podstawie 

dysponowania 

 
Kwalifikacje 

zawodowe 
(rodzaj i nr 

uprawnień  

1

. 
  

 

 

 

Kierownik budowy 

dysponuje / będę dysponował * 

 

 

 

2  

 
 

 

 

 

Kierownik robót budowlanych 

dysponuje / będę dysponował * 

 

 

 

3   

 

 

 

Kierownik robót elektrycznych 

dysponuje / będę dysponował * 

 

 

 

   

 

 

 

Kierownik robót instalacyjnych 

dysponuje / będę dysponował * 

 

 

 

 

                                                                                                        *       niepotrzebne  należy skreślić 

Załączamy , zgodnie  z wymogami SIWZ: 

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia –

wykonawca dołącza ww. zobowiązanie jeżeli w wykazie osób wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 

 

Oświadczamy/y, że wskazane powyżej osoby,  będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia i    posiadają : wymagane uprawnienia do  pełnienia ww funkcji. 

 

____________________dnia ________ 

 
………………..………………………………………… 

                                                                                   podpis osoby (osób)  uprawnionej(ych)do 

reprezentowania Wykonawcy 
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________________________________________ 

       pieczęć adresowa wykonawcy 

 

nr spr….. 

załącznik nr 5 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego  pn: 

 

Adaptacja i przebudowa zabytkowego budynku koszarowego   przy ulicy Aleja Wojska 

Polskiego w Zambrowie. 
 

 

 

 Oświadczam , że nie zaistniała  żadna z przesłanek, o których mowa  w art.24 ust.1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj.Dz.U. z 2013 r.,poz.907 tj.) 
 

 

 

 

 

 

 

                              

.....................................................dnia ........................ 

 
 

………………..………………………………………… 

                                                                                    podpis  osoby(osób) uprawnionej(ych)  

                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 
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___________________________________   

pieczęć adresowa wykonawcy 
załącznik nr 6 

nr spr….. 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

 

 
składana na podstawie art.26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych   ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 tj.) 

 

Składając  ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn: 

Adaptacja i przebudowa zabytkowego budynku koszarowego   przy ulicy Aleja Wojska 

Polskiego w Zambrowie. 
 

 

 

 

Informujemy, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

( Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz.331 z póżn. zm.), o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2013 r. poz.907 - t.jednolity)   

 

– nie należymy do grupy kapitałowej 
1
/ * 

  

– należymy  do grupy kapitałowej, załączamy listę podmiotów 2 należących do tej samej 

grupy kapitałowej  / * 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

……………………………………………………… 
podpis upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

………………………………., dnia ………………. 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 1
    art.4 pkt.14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów : przez grupę kapitałową- „ rozumie się 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę”. 
 2   

  lista powinna zawierać co najmniej: nazwę podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, 

adres/siedzibę,  NIP, REGON ,  

 
3
   niniejszą informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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załącznik nr 7 
                                                                                                                                               wzór umowy 

U M O WA   Nr …./2014 

 

zawarta w dniu .................2014r. pomiędzy  Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie 

ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a reprezentowanym   przez  :  

mgr Martę Konopko          -  Dyrektora  

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a  …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………..   REGON: ……………………..... 

reprezentowanym przez : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym  w dalszej części umowy  Wykonawcą. 

 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 

1.   W ramach zadania inwestycyjnego pn. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

wykonanie: 

Adaptacji i przebudowy zabytkowego budynku koszarowego   przy ulicy Aleja Wojska 

Polskiego 25 w Zambrowie. 

 

2.   Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz ich wymogi jakościowe określa: 

1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał. nr1 do umowy, 

2)  Oferta wykonawcy – zał.nr 2 do umowy, 

§2 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustala się na kwotę 

brutto:_______________zł.słownie:______________________________________________ 

zgodnie z ofertą  przetargową. 

2. Wynagrodzenie określone w pkt.1 zawiera podatek od towarów i usług VAT  w 

wysokości:    ________________zł. ( ____%)  

3. Wykonawca  określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania 

oferty zapoznał się z  dokumentacją projektową i    STWiOR,  terenem i obiektem budowy 

i wykorzystał  wszelkie  środki    mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego 

całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie    ryczałtowe    obejmuje   wszystkie   koszty   związane  z   realizacją 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji w części opisowej i rysunkowej.  

5. Nie dopuszcza się udzielenia zgody na cesję wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu  

zamówienia instytucjom finansowym oraz podwykonawcom. 

§ 3 

Termin  realizacji przedmiotu umowy:                       do  dnia 30.09.2014r.               

§ 4 

1. W przypadku udzielenia wykonawcy robót zamówień dodatkowych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości zamówienia 

podstawowego będą zastosowane przepisy art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

2. W  przypadku   wystąpienia   robót    dodatkowych,  Wykonawca   przystąpi do ich 

wykonania, po  zatwierdzeniu  przez   Zamawiającego   protokołu   konieczności,    mając   

na   względzie    art.67  ustawy pzp,    przy czym warunki płatności za    roboty dodatkowe 

zostaną określone w umowie z Wykonawcą po przeprowadzonych negocjacjach. 
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§ 5 

1. Rozliczenie   za    przedmiot      umowy nastąpi    na   podstawie    faktur    częściowych 

wystawionych  nie  częściej  niż  raz  na dwa miesiące kalendarzowe,  na  podstawie 

odbiorów częściowych   oraz   faktury  końcowej  wystawionej   po  dokonaniu   odbioru  

końcowego  przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega, że płatność faktur częściowych  nie może przekroczyć 80% 

wartości wynagrodzenia. 

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest skuteczne  dokonanie odbioru 

częściowego oraz w części dotyczącej robót budowlanych, uregulowanie przez 

Wykonawcę     należności  podwykonawcy. 

4. W   związku   z   postanowieniami   punktu 3 niniejszego  paragrafu,     Wykonawca    

ma  obowiązek załączenia do faktury częściowej: 

a)                  protokołu odbioru częściowego potwierdzonego przez inspektora i kierownika 

budowy, 

b)                  faktury częściowe będą płatne w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu z zastrzeżeniem postanowień umowy dotyczących płatności 

na rzecz podwykonawcy . 

5.  Pozostałe 20% wartości wynagrodzenia określonego w  §2 ust.1 niniejszej umowy,   

zostanie zapłacone w pełnej wysokości, po dokonaniu odbioru końcowego robót 

objętych umową, gdy Zamawiający nie będzie miał roszczeń w stosunku do postanowień 

wynikających z § 10 umowy, nie wynikające z pkt.1 lit.a). 

a) Wykonawca  do faktury końcowej dołączy: oświadczenie podwykonawców    

potwierdzające,   iż   nie  wnoszą oni  roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych 

wynikających z zawartych umów oraz o uregulowaniu należności lub dowód rozliczenia 

z podwykonawcami, 

b)    podstawą   wystawienia  faktury  końcowej    będzie  obustronnie podpisany protokół  

odbioru wykonania robót będących przedmiotem   zamówienia z kompletem       

dokumentów i   dokumentacji powykonawczej, w tym  oświadczeń,  umożliwiających      

złożenie zawiadomienia o zakończeniu przedmiotowej inwestycji, 

c)   faktura końcowa zostanie opłacona w ciągu 14 dni po spełnieniu wymogów określonych  

w lit.a).  

6.   W  przypadku zwłoki w opłacaniu faktur Wykonawcy, przysługują ustawowe odsetki. 

§6 

Obowiązki stron: 

1.    Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania  wykonawcy  po 1 egz.  aktualnej  dokumentacji  projektowej   oraz  

posiadanych dokumentów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia , 

2)  przekazania placu budowy w  terminie  10 dni  po podpisaniu umowy, 

       3)  zwoływania  narad  koordynacyjnych  z  udziałem  przedstawicieli  Wykonawcy,     

            inspektorów  nadzoru, 

       4)  odbioru  przedmiotu     umowy   po   uprzednim      zgłoszeniu  przez    Wykonawcę     

            gotowości przekazania przedmiotu zamówienia i zapłaty umówionego  

            wynagrodzenia. 

2.     Wykonawca zobowiązany jest do: 

        1)  wykonania      przedmiotu  umowy      zgodnie   z    dokumentacją      projektową,    

             STWiOR, pozwoleniem   na     budowę,   obowiązującymi       przepisami  prawa,  

             normami i warunkami  technicznymi oraz  zasadami    wiedzy technicznej, 

        2)  protokólarnego przejęcia terenu budowy, 

        3)  zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej  staranności, 

        4)  zorganizowania  zaplecza budowy, 

        5)  zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych  

             robót, 

        6)  natychmiastowego      zawiadomienia   Zamawiającego  o wadach  i   brakach    w     

             otrzymanej dokumentacji, 
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        7)  zawiadomienia Zamawiającego  o zamiarze  wykonania  robót  zanikających  lub   

             ulegających zakryciu, 

       8)  stosowania materiałów i wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do obrotu i   

            powszechnego stosowania  i  na każde żądanie Zamawiającego okazania, w  stosunku  

            do użytych materiałów certyfikatów zgodności z Polską Normą lub innych  

            dokumentów zgodności,  

       9)   przekazania    Zamawiającemu    dokumentacji    powykonawczej w   3 egz. wraz  z  

             dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych  

            do odbioru, 

      10)  dbania o należyty porządek i bezpieczeństwo na terenie budowy, 

      11)  w trakcie prowadzenia prac do utrzymania  czystości wyjazdu z placu budowy oraz   

             usuwania   ewentualnych   zanieczyszczeń   i zniszczeń   dróg    dojazdowych, 

      12) przestrzegania  w   trakcie realizacji   inwestycji ,  wymogów  dotyczących  ochrony  

            środowiska,  w tym  w    szczególności       związanych  z usuwaniem  odpadów,   

            Wykonawca  ponosi  pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów w tym  

            zakresie, 

      13)  przeprowadzenia  –         przed      czynnościami  odbioru    –  prób    końcowych  i         

            pomiarów  przewidzianych przepisami, 

      14)  skompletowania  pełnej dokumentacji  odbiorowej, 

      15)  stwierdzenia,  wpisem  do  Dziennika    Budowy,  o zakończeniu   wszystkich robót     

             będących  przedmiotem  Umowy.  Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być  

             potwierdzona przez  właściwego inspektora nadzoru, 

     16)   zawiadomienia    Zamawiającego   na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu  

             umowy do  odbioru.  

   17)  terminowego usuwania wad w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania   

robót lub ujawnionych w  czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w 

protokołach odbioru, 

      18)  zapłaty należnego   wynagrodzenia  podwykonawcom,  jeżeli wykonawca  korzysta z  

             podwykonawców. 

§7 

1.   Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: ___________________________ 

2.   Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ___________________________ 

       zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. 

§8 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:  jeśli dotyczy 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Wykonawca     może      zawrzeć  umowę  z    podwykonawcą    na      wykonanie     

robót   wymienionych       w ustępie 1,       po uprzednim      uzyskaniu  zgody   

Zamawiającego z zastrzeżeniem   postanowień ust.4. 

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 

projektu  umowy  z  podwykonawcą,   nie zgłosi na  piśmie   sprzeciwu lub  

zastrzeżeń,  uważa się , że Zamawiający wyraził  zgodę na zawarcie umowy. 

5. Wykonawca  ponosi   wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich   pełną   

odpowiedzialność za roboty, które wykonywać będzie przy pomocy 

podwykonawców. 

6. W sytuacji wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia za 

pośrednictwem podwykonawców wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu dowodu rozliczenia z podwykonawcą lub 

oświadczenia podwykonawcy sporządzonego w formie pisemnej o wyrażeniu zgody 

na zapłatę Wykonawcy całości wynagrodzenia pomimo braku dowodu rozliczenia z 

podwykonawcą wskazanym w ust. 1.  
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7. W przypadku gdy wykonawca nie spełni wymogów określonych w ust. 6 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty części wynagrodzenia w 

wysokości określonej przez podwykonawcę do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów określonych w ust. 6    

§9 

1. Na wykonane prace, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy począwszy od daty 

odbioru robót budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia – odbiór końcowy. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia w okresie jej trwania, 

zachowanie wszystkich parametrów technicznych  przedmiotu zamówienia, 

określonych w STWiOR. 

3. W przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego lub trwania gwarancji zostaną  

stwierdzone wady dające się usunąć, okres gwarancji  ulega przedłużeniu o  okres  

liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia usunięcia wady, której usunięcie zostanie 

potwierdzone przez Zamawiającego. 

4. W  okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia 

o nich na piśmie.  

5. Wykonawca w ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości zobowiązuje się 

dokonywać    bezpłatne naprawy  lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od 

wad. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w §9 umowy w 

terminie, o którym mowa w ust.4, Zamawiający może dokonać ich usunięcia we 

własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę – wykonawstwo zastępcze. 

7. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody  w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. 

§10 

Strony ustalają kary  umowne,  które  będą  naliczane w  następujący sposób : 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne; 

a) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, w wykonaniu                  

przedmiotu  umowy,  liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie zamówienia  do dnia 

faktycznego odbioru , 

b) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, 

liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego 

odbioru, 

c) za odstąpienie  od umowy   z  przyczyn  leżących   po stronie   Wykonawcy,    

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w  określonej w § 

2 niniejszej umowy. 

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne: 

a)   10 %   wynagrodzenia    umownego    brutto   za  odstąpienie     od   umowy   z  przyczyn   

      leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem § 11, 

3.   Zamawiający   ma    prawo potracić swoją wierzytelność z wierzytelności Wykonawcy, w 

tym z tytułu naliczonych kar umownych, potrąceń za wady nie dające się usunąć. 

4.  Zamawiający  może  dochodzić   odszkodowania,   na zasadach  określonych  w Kodeksie  

     Cywilnym.   

5.   Kary umowne , o których mowa w ust.2, podlegają kumulacji. 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie  30 dni, jeżeli: 

a)    Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w ciągu  30 dni od zawarcia 

umowy, 

b)   Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 
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c)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową nienależycie tj.w sposób 

niezgodny z  projektem budowlanym, STWiOR, poleceniami Inspektora Nadzoru, sztuką 

budowlaną lub niniejszą umową  oraz nie usuwa niezwłocznie  nieprawidłowości 

pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego; 

d)   w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części , Wykonawca nie jest w stanie ukończyć zamówienia w 

terminie. 

2.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy pzp),w tym 

przypadku może to nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

3.  W przypadku określonym w ust.2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie obowiązują kary z § 10 ust.2lit. a). 

4.   Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust.1 lit.c) może nastąpić po 

wezwaniu Wykonawcy do zmiany niezgodnego z umową sposobu realizacji przedmiotu 

umowy i upłynięciu wyznaczonego  w tym celu odpowiedniego terminu. 

5.    Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 12 

       Odbiór robót: 

1. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w 

ciągu 7 dni  od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do 

odbioru . 

2. Z wnioskiem  o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

a)   dokumentacje powykonawczą, 

b) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

      c)    wymagane dokumenty,    protokoły  i    zaświadczenia    z    przeprowadzonych            

            przez   wykonawcę,     sprawdzeń   i   badań,   a  w     szczególności protokoły  

            odbioru robót  branżowych objętych zamówieniem, 

      d)   oświadczenie   kierownika    budowy  o  zgodności   i   wykonania    robót   

            zgodnych   z  projektem  budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi  

            normami, 

c)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ( 3 egz.) 

3. Jeżeli Zamawiający  nie   będzie   miał   zastrzeżeń   do  kompletności   i    

prawidłowości dokumentacji  powykonawczej,    w  porozumieniu z        Wykonawcą,  

wyznaczy   termin   rozpoczęcia czynności  odbiorowych.      

4. Jeżeli  Zamawiający      stwierdzi,   że roboty nie   zostały  zakończone  lub 

dokumentacja powykonawcza jest sporządzona nieprawidłowo albo jest 

niekompletna, odmówi dokonania odbioru z podaniem  przyczyn odmowy. W 

porozumieniu z    Wykonawcą   wyznaczy   termin     ponownego  złożenia przez 

wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

5. Z zastrzeżeniem ust.4 Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi 

protokół  odbioru  przyjęcia   robót w  terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

przystąpienia do odbioru. 

6. Zamawiający  powoła,   komisję   odbioru  robót , która   dokona   oceny   

prawidłowości  wykonania zamówienia.  

7. Jeżeli   w  toku   tych    czynności    zostaną   stwierdzone   wady,      to   

Zamawiającemu  przysługują   następujące uprawnienia:   

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin odpowiedni 

do ich usunięcia, 

b)   jeżeli    wady    nie  nadają  się  do usunięcia i nie    uniemożliwiają     

użytkowania   przedmiotu   odbioru  zgodnie  z    przeznaczeniem, wówczas 
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Zamawiający  zastrzega   sobie  prawo  odpowiedniego     obniżenia 

wynagrodzenia uznając, że został wykonany w sposób nienależyty, 

c)  jeżeli wady     uniemożliwiają   użytkowanie  obiektu  zgodnie  z     

przeznaczeniem Zamawiający będzie żądać wykonania przedmiotu po raz drugi 

na koszt Wykonawcy. 

 8.  W   przypadku   nie    usunięcia  wad  przez   Wykonawcę  w    uzgodnionym    

terminie,wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia 

Wykonawcę 

     9.  Strony   postanawiają,   że  z   czynności   odbioru  będzie  spisany protokół, 

zawierający wszelkie  ustalenia , jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych wad. 

 

 

§ 13 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia  zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w jednej z form prawnych przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień 

publicznych w art.148 w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, 

co stanowi kwotę w wysokości _______________ w czasie obowiązywania umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało  wniesione w formie: 

____________________________________w dniu podpisania umowy na cały okres 

realizacji zamówienia.  

3. W przypadku przedłużania się terminu wykonania umowy lub opóźnień w wykonaniu 

umowy Wykonawca ma obowiązek dokonać odpowiedniego przedłużenia części 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.5 lit.a) w taki 

sposób aby termin zabezpieczenia upływał nie wcześniej niż 30 dni do dnia odbioru 

końcowego tj. uznania i potwierdzenia  przez Zamawiającego za należycie wykonane  

zamówienie. Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego przedłużenia  części 

zabezpieczenia, o której mowa w ust.5 lit.b). 

4. Brak przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umożliwia 

Zamawiającemu zatrzymanie  wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa §2 ust.1 

umowy w wysokości określonej w ust.1 i przekazania jej na konto sum 

depozytowych. Kwota zatrzymana  stanowić będzie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy i będzie przechowywana do czasu wniesienia zabezpieczenia 

przez Wykonawcę. 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w ust.1, zostanie 

dokonany w sposób następujący: 

a) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

b)  30 %  kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§  14 

     Zmiany umowy: 

1.  Zamawiający    dopuszcza   możliwość  przedłużenia   umownego    terminu wykonania          

przedmiotu  umowy :  

1) w przypadku  wystąpienia  okoliczności  niezależnych      od Wykonawcy na uzasadniony 

wniosek    Wykonawcy,  pod warunkiem,  że zmiana   ta   wynika z okoliczności,  

których wykonawca  nie  mógł   przewidzieć  na     etapie    składania  oferty i  nie jest 

przez niego  zawiniona, 

2)   w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej oraz konieczności  

      wprowadzenia przez Projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach  projektowych, 

3)  konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art.67 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp, 

lub robót zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji, 
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4)  działania siły wyższej ( np.klęski żywiołowe), 

5)  ujawnienia  w  trakcie realizacji  przedmiotu  umowy  niezidentyfikowanej   przeszkody w 

gruncie   np. nie zinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, 

Określenie warunków  zmian: 

 W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, 

że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała, a termin  

może ulec zmianie o okres  odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego 

powodu. Okoliczności  mogące spowodować zmianę terminu ,muszą   mieć  

odzwierciedlenie w dzienniku budowy i  potwierdzone   przez  inspektora nadzoru. 

 W przypadku dokonywania zmian polegających na przedłużeniu terminu wykonania 

przedmiotu umowy, Wykonawca  najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione  w innej formie 

niż pieniądz. Zmiana terminu umownego bez wniesienia zabezpieczenia jest nieważna. 

 

2.   Zmian   dotyczących  zakresu w przedmiocie  zamówienia: 

Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub 

zaniechane. 

1)    Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 

a) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne 

skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy. 

b) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód  w gruncie lub błędów w 

dokumentacji projektowej, 

c) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

d) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej, 

e)    pojawienie   się na rynku ,  części,   materiałów    lub    urządzeń       nowszej   generacji  

       pozwalających    na    zaoszczędzenie kosztów    realizacji   przedmiotu   umowy      oraz  

       kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy . 

2)    Zaniechanie robót jest możliwe jeśli: 

a)    są następstwem zleconych robót dodatkowych , 

b)    nastąpiło  ograniczenie   zakresu   prac  objętych    niniejszą   umową,  w       przypadku  

        stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia. 

Określenie warunków zmian: 

 Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ppkt.1 jest złożenie wniosku przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego, zawierającego opis propozycji zmian i uzasadnienie 

zmian. 

 Wprowadzenie  robót zamiennych wymaga uzgodnienia z autorem projektu i może być 

powiązane  ze zmianą wynagrodzenia umownego odpowiednio i proporcjonalnie. 

 Wprowadzenie  robót ograniczających zakres prac objętych umową o których mowa w 

ppkt.2 powiązane jest ze zmianą wynagrodzenia umownego odpowiednio i 

proporcjonalnie. 

3)  Zmian wynagrodzenia umownego     -   w   przypadku   ustawowej  zmiany  stawki  

podatku od  towarów i usług    (VAT). 

Określenie warunków zmian: 

 Wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany  stawki podatku bez zmiany 

wynagrodzenia  netto. 
§  15 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

§  16 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego i  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§  17 

Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
§ 18 

Umowę sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach : jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egz. dla Zamawiającego.   
 

Zamawiający:                                                                                    Wykonawca: 

 

 

 

 

 


