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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust. 8 ustawy .
Nazwa , adres Zamawiającego
ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GOŹDZIE
26 – 634 Gózd , ul. Radomska 7
Tel.: 048 320-23-57 Telefaks: 048 320-23-57 Regon: 672982741 NIP 7962591373

strona internetowa Zamawiającego : www.bip.gozd.pl
Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223 poz. 1655 z późn. zmian.), zwanej dalej „ ustawą „ oraz akty wykonawcze
wydane na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera
informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia
publicznego na : „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole

Podstawowej w Podgórze „
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie wyżej cytowanej
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie :
budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy
w Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze gmina Gózd .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze robót ,
stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków Zamówienia .
1. Zakres robót składający się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy w kolorze zielonym z liniami w kolorze
białym i żółtym z wypełnieniem z piasku kwarcowego o podstawowych wymiarach pola do gry 20 x 40 m,
o wymiarach płyty boiska 22 x 44 m,

na którym zaprojektowano boisko do piłki ręcznej , boisko do

siatkówki oraz boisko do koszykówki .
- wyposażenie boisk ( komplet bramek do piłki ręcznej, komplet koszy do koszykówki,
komplet do siatkówki .
- wykonanie piłkochwytów za bramkami

Wykonawca w trakcie wizji lokalnej winien zapoznać się z terenem celem
uwzględnienia w cenie oferty wszelkich innych prac nie objętych niniejszą
dokumentacją a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną oraz
do poniesienie dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, ustalenie
we własnym zakresie organizację i zabezpieczenie placu budowy ,
uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu
pierwotnego .

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje specyfikacja
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kosztorys ślepy – przedmiar robót
– załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzór – projekt umowy – załącznik 5 do SIWZ.
3. Wymieniony wyżej przedmiar oraz umowa stanowią integralną część niniejszej
SIWZ, z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazania materiałów z nazwy należy rozumieć
jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

Uwaga:
Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana
została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub
pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń,
itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako
przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia
materiałów , urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie
gorszych niż wskazane .
4. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Lp.

1.

Przedmiot zamówienia

Roboty budowlane związane z obiektami na terenach
sportowych

Kod CPV

45.21.22.21-1

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w trakcie realizacji
umowy zakresu zamówienia .
6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy
do 30 października 2009 r.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
wymagania określone w ustawie i w niniejszej SIWZ oraz następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające
na budowie boiska sportowego o nawierzchni sztucznej,
co potwierdza pozytywnymi referencjami .
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
wykazać, że spełniają łącznie w/w warunek .
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust.1 i ust.2 ustawy .
5) udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 3 lata .
Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej
metodą tj. spełnia – nie spełnia , w oparciu o dokumenty i oświadczenia i inne materiały
stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę .

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. II SIWZ
Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie ) oraz
oświadczenia :
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego
oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzająco
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń , że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie , lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 i 2 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
6) wyznaczenie kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
7) dokumenty kierownika budowy potwierdzające posiadanie wymaganych
uprawnień budowlanych w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi
zamówienia i przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa wraz z wymaganymi ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej
8) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, liczonych
od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na formularzu
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi,
że roboty te zostały wykonane należycie
Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające
na budowie boiska sportowego o nawierzchni sztucznej ,co potwierdza
pozytywnymi referencjami .
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
wykazać, że spełniają łącznie w/w warunek .
9) W formie załącznika nr 5– zaakceptowany projekt umowy przez
upełnomocnionego przedstawiciela lub przedstawicieli oferenta .
10) W formie załącznika do oferty wykonawca musi dołączyć kartę techniczną
oferowanej trawy , atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
- wydany dla zaoferowanej nawierzchni „ trawa syntetyczna” .
2. Do oferty wykonawca musi dołączyć także kosztorys ofertowy – szczegółowy
kosztorys ofertowy należy wykonać zgodnie z zasadami przyjętymi w
załączonym przedmiarze robót .
Kosztorys ofertowy szczegółowy ma zawierać wszystkie roboty do
wykonania zgodnie z przedmiarem robót .
W przypadku pominięcia w kosztorysie ofertowym pewnych robót, czynności
lub materiałów wynikających z przedmiaru robót oraz siwz Zamawiający
uzna, że cena ogólna przedstawiona przez Wykonawcę obejmuje te roboty
lub czynności i zostaną one wykonane w ramach tej ceny.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3,4 i 5
składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem 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,
d) w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a, c i d powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w ust. 3 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów występujących
wspólnie,
7. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
8. Niezłożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona
w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.
3. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte , ponumerowane oraz
zaparafowane lub podpisane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. Ewentualne poprawki w
tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby
uprawnione.
4. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum , do oferty powinno zostać załączone
Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum
w trakcie postępowania ( pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienia do
zawarcia umowy ) o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
5. Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty wykonawca dołącza wszystkie
dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ w kolejności określonej w rozdz. III.
6. Wykonawcy przedstawią wypełniony formularz oferty wraz ze stanowiącymi
jego integralną część załącznikami zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
bez dokonywania w nich zmian.
UWAGA:
- Wszystkie wykropkowane miejsca muszą być wypełnione.
7. Kserokopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem” przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy, na każdej zapisanej stronie
z zastrzeżeniem pkt. 8 .
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić
jej prawdziwości w inny sposób.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.

10. Do oferty składanej przez konsorcjum każdy z podmiotów wymienionych w
umowie winien złożyć samodzielnie dokumenty o których mowa w rozdz. III
ust.1 pkt.3 .
11. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane
i opieczętowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Oferta musi być złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu,
na którym należy umieścić:
1) nazwę i adres Zamawiającego
2) nazwę i adres wykonawcy
3) napis:
Przetarg nieograniczony:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Podgórze”
Nie otwierać przed 31 sierpnia 2009 r. godz. 10: 00 ”.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i równoważnej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu
oceny ofert, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu
zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 .
17. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania
ofert. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia,
bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieści
na stronie internetowej
www.bip.gozd.pl.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu
oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczętowane
i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem określonym
w pkt. 12 i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca
nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
Niedopuszczalne są modyfikacje, zmiany które zmieniłby treść oświadczeń ,
informacji oraz warunku podanego w niniejszej SIWZ.
19. W
przypadku
gdyby
oferta
zawierała
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. Nr 153, poz. 153 z 2003 r. z późn. zm.),
wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje
te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób,
aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość
numeracji stron oferty).
20. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:
1) w niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i wykonawcy przekazują , pisemnie lub poprzez faks (Zamawiający
posiada fax. nr 048 320-23-57)
2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazywać będą oświadczenia, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze Stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
na piśmie.
3) korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
21. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami
w godz. 8.00 ÷ 15.00
od poniedziałku do piątku w dniach pracy Zespołu
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół jest Józef Drab tel. 048 320-23-57
pok. Nr 102 .
22. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
23. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania
ofert może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
o każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników
postępowania oraz umieści na stronie internetowej www.bip.gozd.pl

24. W przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie
prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego będą podlegały nowym
terminom.
V. WADIUM
1. Wysokość wadium wynosi 2.700,oo zł słownie: dwa tysiące siedemset zł.
2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wnoszone w jednej
lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz późn. zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Radomiu ul. Piłsudskiego 15
Nr 86 1240 3259 1111 0010 1457 8662 , hasło: Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy PSP w Podgórze , w terminie do dnia 31 .08. 2009r
do godz. 10.00 / za spełnienie tego warunku uznaje się wpływ środków na
rachunek Zamawiającego w wyznaczonym terminie /. Zamawiający
stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego
w/w rachunek .
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Pierwszym dniem terminu
związania ofertą jest dzień składania ofert.
6. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu Wykonawca winien wskazać numer
rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
7. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia
lub wydającej gwarancję, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom.
8. Na dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie:
1) kopię przelewu potwierdzającego wniesienia wadium w pieniądzu
2) oryginał dokumentu tj. poręczenia lub gwarancji
(poza dowodem wpłaty
pieniądza) .
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
należytego wykonania umowy
3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty
zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawca:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
2) który został wykluczony z postępowania
3) którego oferta została odrzucona.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawca.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy PZP n nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2009 r. o godzinie 09 :50
2. Ofertę należy złożyć w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Goździe ul.
Radomska 7 I piętro w pok. Nr 102.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zespole Ekonomiczno
Administracyjnym Szkół w Goździe ul. Radomska 7 w dniu 31 sierpnia 2009 r.
o godzinie 10:00 w pok. Nr 105 I piętro .
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania
zamówienia.
4. Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, nazw
wykonawców, ich adresów, cen ofertowych i terminów wykonania zamówienia
Zamawiający przesyła wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu,
na ich wniosek.
VIII. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:

L.p.

1.

2.

3.

Wymagany warunek

złożenie oferty

wykonawca posiada
uprawnienia do wykonywania
określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (art. 22 ust. 1
pkt. 1 ustawy pzp)

wykonawca posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie
oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania
zamówienia / przedstawią
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania
zamówienia * (art. 22 ust. 1 pkt.
2 ustawy pzp)

Podstawa oceny spełnienia warunku
wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz
ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załączonymi
dokumentami wymienionymi w rozdz. III SIWZ
oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ
aktualny
odpis
z
właściwego
rejestru
albo
aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu ubezpieczeń
Społecznych potwierdzająco odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń , że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie , lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat,
liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na
formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Wykonawca
musi wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie
polegające na budowie boiska sportowego o nawierzchni
sztucznej j, co potwierdza pozytywnymi referencjami .

dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
należycie
wyznaczenie kierownika budowy, który będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, na formularzu stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień
kierownika
budowy
w
specjalnościach
budowlanych
odpowiadających przedmiotowi zamówienia
aktualne dokumenty potwierdzające przynależność kierownika
budowy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz
z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

4.

5.

6.

wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia (art. 22
ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp)
wykonawca nie podlegają
wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia z art. 24
ust. 1 i 2 (art. 22 ust. 1 pkt. 4
ustawy pzp)
wykonawca udziela 3 lat
gwarancji

oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ

oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2
do SIWZ
dokument potwierdzający wniesienie wadium na kwotę
2.700,oo zł okresem ważności równym okresowi związania
ofertą
formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ podpisany przez
uprawnione osoby
Kosztorys ofertowy opracowany według kalkulacji szczegółowej

7.

realność oferty

atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny wydany
dla zaoferowanej nawierzchni „ trawa
syntetyczna” .
Kartę techniczną oferowanej trawy

8.

Zaakceptowanie umowy

załącznika nr 5 – projekt umowy zaakceptowany
przez upełnomocnionego przedstawiciela lub przedstawicieli
oferenta

2.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w
treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się w szczególności
do następujących zasad- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo
jego część ( cena ryczałtowa ):
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie ,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podana słownie.
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, ze prawidłowo
podano poszczególne ceny ryczałtowe.
5.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. 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.
2. Zamawiający wykluczy:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem
sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
7) spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
11) wykonawców,
którzy
wykonywali
bezpośrednio
czynności
związane
z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium , w tym również na przedłużony okres
związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
z zastrzeżeniem art..87 ust.2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt3 ;
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określa wynagrodzenie za realizację całego zamówienia poprzez
wskazanie w formularzu oferty wynagrodzenia ryczałtowego brutto i nie może jego
zmienić . Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną
ryczałtową . Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może
jej zmienić .
2. Dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny podane przez Wykonawcę dotyczące
zakresu robót określonych w siwz ustalone są na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają podwyższeniu .

3. Wykonawca opracowuje Kosztorys ofertowy szczegółowy – szczegółowy kosztorys w
oparciu o załączony do SIWZ kosztorys ślepy - przedmiar robót , wymogami siwz
i technologii wykonania robót oraz własnej kalkulacji prac towarzyszących nie objętych
SIWZ .
4. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto
musi obejmować wszystkie koszty i wydatki
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. W wynagrodzenie ryczałtowym brutto
należy uwzględnić także wszystkie inne (nie wymienione w przedmiarach robót)
czynności, roboty dodatkowe i opłaty niezbędne a konieczne do wykonania ze
względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy
prawa do wykonania i poniesienia przez wykonawcę, a konieczne do prawidłowej
realizacji robót .
5. W wynagrodzeniu ryczałtowym brutto należy uwzględnić koszty wszelkich odbiorów ,
pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do
użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót . Wycena musi także
uwzględniać wszystkie koszty , jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury
postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia ,( np. koszty
delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, bieżącej obsługi geodezyjnej,
itp. )
W przypadku pominięcia w kosztorysie ofertowym szczegółowym pewnych
robót, czynności lub materiałów wynikających ze siwz i technologii
wykonania robót Zamawiający uzna, że cena ogólna przedstawiona przez
Wykonawcę obejmuje te roboty lub czynności i zostaną one wykonane
w ramach tej ceny.
6. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
7. Podane ceny jednostkowe będą stałe i będą obowiązywać w czasie realizacji
przedmiotu zamówienia.
8. Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym
brutto w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert. Podanie niewłaściwej
stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.
12. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto podane w ofercie ( na formularzu oferty
- załącznik nr 1) powinno wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę
metodą szczegółową kosztorysu ofertowego ( z dodanymi kosztami poza
kosztorysowymi).
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto winno być obliczona poprzez wypełnienie
załączonego do SIWZ :
- kosztorysu ślepego - przedmiaru robót ( załącznik Nr 6 )

X. OPIS KRYTERIU, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ
PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium i jego wagę:
Cena ryczałtowa brutto
- 100 %.
2. Cena ryczałtowa brutto – najniższa cena ofertowa z pośród złożonych ofert uzyska
100 punktów, pozostałe proporcjonalnie , czyli cena oferty najtańszej z pośród
złożonych ofert podzielona przez cenę oferty badanej razy 100 a następnie razy waga
procentowa.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako
najkorzystniejsza.
4.O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz jej cenę.
XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Zamawiający może zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta..
2. 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 ponownej
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 uzp.
3. Zamawiający załącza do SIWZ istotne postanowienia umowy stanowiące
załącznik nr 5 do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówień publicznych.
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę,
wniesienia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wartości ceny
całkowitej podanej w ofercie ( wynagrodzenie ryczałtowe brutto) .
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i może być wnoszone w:
1)
2)
3)
4)
5)

pieniądzu
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
gwarancjach bankowych
gwarancjach ubezpieczeniowych
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego do dnia podpisania umowy.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom, którzy uznają że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy – „Środki ochrony prawnej”.

Zgodnie z art. 184 ust.1 odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego :
- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia ofert.
Wniesienie protestu jest rozumiane jako doręczenie Zamawiającemu w formie pisemnej
treści w taki sposób , aby mógł zapoznać się z jego treścią .
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

Zamawiający żąda , aby Wykonawca w przypadku zamiaru powierzenia do wykonania części
zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego
podwykonawcy, w składanej ofercie przetargowej wskazał:
1. części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także
- nazwy (firm) proponowanych podwykonawców ,
lub - oświadczył, że całość zamówienia objęta przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego zostanie wykonana przez Wykonawcę samodzielnie - według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.
2.Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami .
3.Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego
pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego
własnych pracowników lub przedstawicieli .
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu .
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zadania w walutach obcych .
Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
w złotych polskich (PLN) .
Zestawienie załączników do niniejszej SIWZ, które są integralną częścią:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5
6
7

– formularz oferty przetargowej
- wzór oświadczenia zgodnie z art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
- wzór wykazu kierownika budowy
- wzór wykazu wykonanych robót
- wzór umowy
- kosztorys ślepy – przedmiar robót,
- oświadczenie o podwykonawcach

Niniejszą SIWZ zatwierdzam:

Gózd, dnia 05 sierpnia 2009 r
Dyrektor ZEAS w Goździe
inż. Józef Drab

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OFERTA
(pieczęć wykonawcy)

NIP: ...............................
Regon:............................
Tel/Fax ................................
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 -634 Gózd
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „ Budowę boiska
wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze ”
Ja ………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko )
działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy …………………………………………………
( pełna nazwa firmy)
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..
składamy niniejszą ofertę i oświadczam że :
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia

o nazwie „Budowa

boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Podgórze „ zgodnie ze
SIWZ oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w przedmiarze
robót , a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną
i odpowiednie przepisy prawa

za

wynagrodzeniem ryczałtowym

brutto

w wysokości
………………......................... zł,
słownie złotych: ................................................................................................
w tym:
1) ........ % VAT .................... zł słownie: ...................................................... zł
2) Wynagrodzenie

ryczałtowe

netto

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

zł

słownie

złotych:

..............................................
Podana wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynika z kosztorysu ofertowego,
oraz ustalone zostało w oparciu o zakres podany w SIWZ i w odniesieniu do
niego nie ulegnie zmianie. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty
związane z wykonaniem w/w zamówienia .
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie
do 30 października 2009r. od daty podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że kosztorys ofertowy sporządzony został zgodnie z kosztorysem
ślepym - przedmiarem robót określonym w SIWZ. W cenach jednostkowych
niniejszego kosztorysu uwzględniono inne koszty niezbędne do wykonania w/w prac.
4. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych i art. 5÷17 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 88 poz.
554, z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 2000 r. Nr 29 poz. 356 i Nr 93 poz. 1027).

5. Udzielamy gwarancji na objęte roboty niniejszym zamówieniem na okres ………
(minimum 3 lata ) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz załączonymi dokumentami dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca budowy boiska
wielofunkcyjnego przy PSP w Podgórze i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
Uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty .
Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
8. Kierownikiem budowy będzie ………………………………………………………………………………………..
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonych do SIWZ istotnych
postanowień umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy
ją bez zastrzeżeń w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz
wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
10. Wadium przetargowe w wysokości
w formie …………………….

2.700,oo zł wnieśliśmy w dniu ………………

11. Oświadczam, że ( przypadku wniesienia wadium w gotówce ) wpłacone wadium
należy zwrócić przelewem na konto w Banku …………………………………………………………………
na rachunek Nr ……………………………………………………………………………………………………….
12. Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ..... do ..... stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y/, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia (art. 297 KK) .
14. Oświadczamy, ze nie wykonaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia
oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności
15.Podstawa do wyceny robót zamiennych i dodatkowych wprowadzonych na wniosek
Zamawiającego zostanie określona przy zastosowaniu następujących stawek
i wskaźników do kosztorysowania:
– stawka rob.-godz.
- ......... zł/rg
– koszty ogólne od /R+S/
- ........... %
– koszty zakupu od /M/
- ........... %
– zysk od /R+S+K/
- .............. %
Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach w kolejności
określonej w rozdziale III SIWZ.
Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

.................................. dnia ...............2009 r.
..................................................................
(podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

KIEROWNIK BUDOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze

przedstawiamy osobę, która –

uczestnicząc w wykonaniu zamówienia - pełnić będzie funkcję kierownika budowy :

Lp.

Nazwisko i imię

Uprawnienia budowlane
(nr i zakres)

.................................. dnia ...............2009 r.
..................................................................
(podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH
(pieczęć wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze oświadczam/y, że firma zrealizowała w
ciągu ostatnich pięciu lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania, następujące roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością (netto) robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia w niniejszym przetargu,:

Lp

Zamawiający
(nazwa, adres
i telefon)

Zamówienie
zrealizowane
(nazwa i adres)

Rodzaj
wykonanych
robót
budowlanych

Terminy
wykonania
(od - do)

Wartość
wykonanych
robót
(netto)

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające, ze zamówienia o którym mowa powyżej zostały wykonane
należycie.

.................................. dnia ...............2009 r.
..................................................................
(podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych
do reprezentowania wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ
Wzór umowy – projekt
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ……………. pomiędzy Gminą Gózd , reprezentowaną przez Dyrektora
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Goździe na podstawie pełnomocnictwa
Wójta Gminy z siedzibą w Goździe przy ul. Radomskiej 7 , 26–634 Gózd zwanym w dalszej
części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają:
1. Dyrektor ZEAS w Goździe – inż. Józef Drab
a firmą
…………………………………………………………………………………………
z siedzibą ……………………………………………………………………………
reprezentowaną przez ……………………………………………………….
zarejestrowaną w ……………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą .:
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmian.),
w trybie przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została
zawarta umowa następującej treści.

§ 1 ( Przedmiot umowy)
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji
przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu „ Budowy boiska wielofunkcyjnego
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze „ , zgodnie ze złożoną ofertą przetargową
na warunkach określonych w SIWZ oraz postanowieniami niniejszej umowy .
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, kosztorys ofertowy oraz przyjęta oferta
Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
3.Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane w postaci prawnego tytułu własności .
3.Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót wyszczególnionych w rozdziale
I SIWZ , w przedmiarze robót przedstawionym w kosztorysie ofertowym i dokumentacji
przetargowej oraz inne prace konieczne do wykonania nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne
do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy:
1. Strony ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest
dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia : 30 październik 2009 r.
§3
1. Materiały i narzędzia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca robót.
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane", wymaganiom SIWZ .
§4
1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Wykonawcy
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT
w wysokości : ………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..),
w tym:
- kwota netto wynosi ……………………………………… zł (słownie: ………………….)
- podatek VAT …. % tj. ……………………………. zł
wynikające z przyjętej oferty w przetargu nieograniczonym
2.Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbędne do wykonania zamówienia .

§5
1.Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy
jest faktura końcowa : Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu
bezusterkowego odbioru całości przedmiotu umowy ( protokołem końcowego odbioru robót
zatwierdzonego przez Zamawiającego ) .
2.Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty wpływu do Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół w Goździe prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru wraz z protokółem końcowego odbioru robót. Za termin zapłaty
uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego .
§6
1.W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych
zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz
gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia podstawowego
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonania zamówienia
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe .
2.Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 1 zostanie obliczone
w oparciu o następujące stawki i wskaźniki przyjete do kosztorysowania podane przez
Wykonawcę w ofercie:
– stawka rob.-godz.
– koszty ogólne od /R+S/
– koszty zakupu od /M/

- ......... zł/rg
- ........... %
- ........... %

– zysk od /R+S+K/

- .............. %

Roboty te mogą być wykonane tylko na podstawie podpisanego przez obie Strony
protokółu konieczności i kosztorysu ofertowego zatwierdzonego przez Zamawiającego
oraz po udzieleniu przez Zamawiającego zamówienia dodatkowego (podpisania nowej
umowy). W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystąpią
materiały nie ujęte w wykazie materiałów dołączonym do oferty złożonej w przetargu –
ceny tych materiałów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez
wydawnictwo SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót,
zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie
ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót
objętych przedmiotem umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy
- Prawo zamówień publicznych .
4.W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi
w oparciu o pozycję z kosztorysu ofertowego.
§7
1.Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewni nadzór inwestorski .
Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru:
Pana/i/ ................................................
2.Wykonawca wyznacza kierownika robót odpowiedzialnego za wykonanie robót, właściwe
ich udokumentowanie i przekazanie: Pana/i/ ……………………................................... .
§8
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.Przystapienie do robót w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia na plac budowy.
2.Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem przedstawionym
w dokumentacji , obowiązującymi normami i wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi
przepisami prawa.
3.Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym .
4.Zajęcie i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami budowy, zoorganizowanie

zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej na teren
budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy
i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót
w ciągu 14 dni.
5.Zabezpieczenie terenu robót w czasie użytkowania obiektu przed dostępem
osób niepowołanych.
6.Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów wykonawcy
przed kradzieżą i zniszczeniem.
7.Wykonawca zapewni ogólny dozór budowy .
8.Zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla pracowników
i uczniów szkoły oraz okolicznych mieszkańców.
9.Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
10.Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycie
kosztów z tym związanych.
11.Naprawienie szkody powstałej z tytułu kradzieży lub zniszczenia w pomieszczeniach
przekazanych Wykonawcy.
12.Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających
zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru.
13.Przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.poż.
14.Ponoszenie odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne.
15.Zapewnienie na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów.
16. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za :
a) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym
z przekazanym Wykonawcy.
b) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi
przepisami.
17.Przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiającemu oryginalnych atestów
i świadectw dopuszczających do stosowania ( zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
przepisów przeciwpożarowych, sanitarno- epidemiologicznych i inspekcji pracy) użyte
przy realizacji zamówienia materiały budowlane .
§9
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu wprowadzenia .
2.Przekazanie dziennika budowy.
3.Sprawdzanie ilości i jakości robót, a w szczególności robót zanikających .
3.Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty pisemnego
zgłoszenia do Zamawiającego .
3.Dokonanie odbioru końcowego po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę o całkowitym
zakończeniu robót i gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych.
4.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w terminie do
14 dni od daty zawiadomienia go , zawiadamiając o tym Wykonawcę .
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia do wykonania zleconych robót .
2.Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych wynikających
z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z przedmiotem robót oraz oceną własną
dokonaną w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną obiektu.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo zlecenia części robót podwykonawcom wymienionym
w ofercie przetargowej.
4. Umowy zawarte przez Wykonawcę z podwykonawcami nie rodzą skutków dla
Zamawiającego.
5. Koordynację robót pomiędzy podwykonawcami zapewnia Wykonawca we własnym
zakresie.

6.Zamawiający nie
podwykonawcami .

dopuszcza

zawierania

umów

podwykonawców

z

dalszymi

§ 11
1.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność .
2.Inspektorzy Nadzoru kontroluje przebieg robót. O fakcie realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową powiadamia Zamawiającego
oraz przedstawiają wniosek o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót
zanikających lub robót ulęgających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich
sprawdzenie przez Inspektorów Nadzoru .
4.O wykrytych wadach
w wykonanych robotach Inspektor Nadzoru zawiadamia
niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z
tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.
5.Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być
usunięte niezwłocznie.
6. Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Inspektora
nadzoru wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni wcześniej.
§ 12
Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku nie
wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy:
1. Za przekroczenie terminu
oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć
a umożliwiających eksploatację obiektu zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie
wykonawcy o kwotę do 5 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.
3. Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia a Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokości 10 % wynagrodzenia za dany element roboty posiadający wadę. Wykonawca
natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiającego.
4. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w
okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w pkt. 3 i 4 wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie usterek.
6.Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy , 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy
7.W przypadku , gdy zwłoka ( określona w ust. 3 , 4 i 5 przekroczy 30 dni kalendarzowych ,
Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy .
W takim przypadku Wykonawca zapłaci 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4 ust.1 umowy.
8.Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 4 ust.1 umowy .
9.Jeżeli kara umowna przewidywana w § 12 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .

§ 13
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za:
1.W razie zwłoki w zapłacie Wykonawcy należności zgodnie z warunkami określonymi
w § 4 umowy, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.
2.Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy ( z winy Zamawiającego) Zamawiający zapłaci
karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy.
3.Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego , 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy
4.Jeżeli kara umowna przewidywana w § 13 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .
§ 14
1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:
- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 7 dni od wprowadzenia na budowę,
- wykonanie prac lub dostaw niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie
dokonania ich napraw w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez
Zamawiającego,
- wykonanie prac lub dostaw niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji
Inspektor nadzoru i nie przystąpienie do właściwego wykonania prac lub dostaw w ciągu
14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego .
- przerwania wykonania prac lub dostaw na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych,
- w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji .
2.W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na
własny koszt protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia,
zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez
Strony.
3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym , czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
4.W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót
lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony .
§ 15
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi
normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt
nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2.Wykonawca udziela gwarancji na niniejszy przedmiot zamówieniem na okres ……….
(minimum 3 lata ) od dnia podpisania bezusterkowego protokółu odbioru końcowego
i obejmuje cały przedmiot zamówienia.
3. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji i trwa jeszcze 3 miesiące
dłużej od daty zakończenia okresu gwarancji.
4.W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający , poinformuje
o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin ich usunięcia.
5.Nie usunięcie wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego , daje
Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobą trzecim . Kosztem usunięcia wad
i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku w całości obciążony Wykonawca.
§ 16
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości - 6 % wartości
umowy (wg § 4 ust. 1), tj. w wysokości ................................. zł (słownie:
............................ ......................... ............................................... złotych).
2. Całość zabezpieczenia tj. ........................ zł została wniesiona przez Wykonawcę przed
podpisaniem umowy w formie ........................................................ . Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ........................................... zł,
gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni
po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego
wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby
podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... zł zabezpieczająca
roszczenia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
zwrócona zostanie nie później niż wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub
gwarancji jakości.
4. Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. a)
zabezpieczenia z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady (kwota, o
której mowa w ust. 3 lit. b) Zamawiający dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia
potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z
przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.
5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od
zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z
umową do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji
jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności
Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 17
1.Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności
2.Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy
takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.
§18
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej zgody zamawiającego
§ 19
1.Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egz.
dla Wykonawcy trzy egz. dla Zamawiającego .

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Akceptuję niniejsze warunki umowy:
dnia ………………………………….
………………………………………..
/podpis wykonawcy/

Załącznik Nr 7 do SIWZ

……………………………………

………………………. Dnia ……………………..

……………………………………
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
1. „ Oświadczam ( Oświadczamy) * , że całość prac stanowiących
przedmiot niniejszego
postępowania przetargowego wykonam
(wykonamy) * samodzielnie bez udziału podwykonawców” * .
2. „ Oświadczam ( Oświadczamy) * , że część prac stanowiących
przedmiot niniejszego
postępowania przetargowego zamierzam
(zamierzamy)
*
powierzyć
do
wykonania
następującym
podwykonawcom”* ,
◄ nazwa (firmy) proponowanego podwykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
- zakres prac przeznaczonych do powierzenia powyższemu podwykonawcy
obejmuje:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
(należy dokładnie opisać zakres prac, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą)

……………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionych

* niepotrzebne skreślić

