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I. Postanowienia ogólne 

 

 
 Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego,  

ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie tel.: 83 343 38 12, faks: 83 343 38 

12 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).  

 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 

 

Nazwisko i imię 

 

Stanowisko służbowe 

 

Tel. 

 

Dariusz Dylik 
Kierownik Administracji 

I LO 

w godz. 7:30-15:00 

 

Tel.: 515 194 656 

Fax: 83-343-38-12 

 

Teresa Staszewska 

Specjalista ds. zamówień publicznych  

pok. nr 116 UM 

w godz. 7:30-15:00 

 

Tel.: 83-341-61-77 

 

2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  

nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile 

spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej 

Specyfikacji. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających  

o których mowa w art. 67 ust. 1  pkt 6  Prawo zamówień publicznych.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

II. Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego (dwa boiska  

w poprzek do koszykówki, kort tenisowy, boisko do siatkówki, boisko do 

badmintona, boisk do piłki ręcznej) o nawierzchni poliuretanowej.  
 

2. Modernizacja istniejącego boiska do gier zespołowych obejmuje następujące 

 elementy: 
a)  roboty rozbiórkowe (zdjęcie mączki ceglanej grubości ok. 8 cm na powierzchni 1036 m

2
). 

Zdjęcie warstwy z mączki ceglanej należy wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić 

warstw istniejącej podbudowy, 

b) wykonanie obramowania boiska z obrzeży trawnikowych 8 x 30 cm- ok. 130,0 m, 

c) wykonanie fundamentów i osadzenie tulei do w/w boisk, 

d) wykonanie podbudowy z tłucznia lub betonowej pod nawierzchnię poliuretanową. 

e) Wykonanie nawierzchni o następującej charakterystyce: 

- nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 16 mm,  
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  wymagająca podbudowy, 

- nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Służy do pokrywania   

  nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej oraz bieżni  

  lekkoatletycznych, 

- nawierzchnia składa się z warstwy górnej wykonanej z granulatu EPDM (gr.8 mm) oraz 

warstwy  dolnej wykonanej z granulatu SBR (gr.8 mm) o granulacji 1-3 mm, połączonego 

lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 

rozkładarki mas poliuretanowych ( np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest  

z systemem poliuretanowym w mikserze. Po całkowitym związaniu mieszaniny są 

malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku w kolorze do uzgodnienia  

z Zamawiającym na etapie realizacji, 

f) zakup, dostawa i montaż tulei do bramek aluminiowych do piłki ręcznej – kpl. 2 

g) zakup, dostawa i montaż tulei do stojaków do tenisa - kpl 2 

h) zakup, dostawa i montaż  tulei do stojaków metalowych do koszykówki – kpl 2 

i) zakup, dostawa i montaż tulei do słupków stalowych piłkochwytów /1 kpl (7 słupów) 

j) Wyznaczenie linii boisk do piłki ręcznej, do koszykówki i kortu tenisowego. 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia określają: 

 

a) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz, 

b) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do siwz. 

 

W przypadku, gdzie użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu 

przedmiotu zamówienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj.  

o porównywalnych parametrach. 
  

4. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV :45212221-1 

 

5. Termin realizacji zamówienia: 
Zamówienie należy zrealizować – do 15 sierpnia 2016 r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  

tych warunków. 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

1.1.1. działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 

wymaga posiadania specjalnych uprawnień; 

1.2  posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

1.2.1. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na budowie zewnętrznej sportowej nawierzchni poliuretanowej (np. boisko, 

bieżnia), o powierzchni min. 1000 m
2   

każda. 

1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;  

1.3.1 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

1.4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi w załączniku nr 6 

(wykaz osób), że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia tj.: 

1.4.1. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej;  

 1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; Warunek ten zostanie spełniony jeżeli: 

1.5.1. wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na  

wartość co najmniej  200 000,00 PLN, 

1.5.2. wykonawca wykaże, iż dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność 

kredytową w wysokości  200 000,00 zł. 

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają również warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa  

w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 

3.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia warunki określone w pkt. 1.1-1.5 wykonawcy winni spełniać łącznie. 

3.2. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

3.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

3.4.  Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Partnerów. 

3.5. Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 

ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień publicznych. 

3.6.  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

3.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do SIWZ; 
2. wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał roboty budowlane, polegające na 

budowie zewnętrznej sportowej nawierzchni poliuretanowej (np. boisko, bieżnia),  

o powierzchni każdej z nawierzchni min. 1000 m
2 

każda z podaniem ich rodzaju  

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 5 do niniejszej siwz; 
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3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich  

czynności przy realizacji niniejszego zamówienia, oraz informacją o podstawie  

do dysponowania tymi osobami  - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6; 
4. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z wzorem druku stanowiącego załącznik nr 7 

do niniejszej specyfikacji; 

5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.  200 000,00 PLN; 

6. informacji z 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; 
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b 

ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami 

innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentu dotyczącego  

w szczególności: 

 

a)  zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informacje  

z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności 

finansowej korzysta, na podstawie art.26 ust.2 b ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość 

posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

Wymienione powyżej w części IV dokumenty i oświadczenia są – przy składaniu 

przez wykonawców oferty wspólnej – dokumentami wspólnymi.  

 

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

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy 

Pzp zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 
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1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg. wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

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

wstrzymania w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  

na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego 

organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 
 

5. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, należy złożyć 

następujące dokumenty: 

 

5.1 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym że 

nie należy do grupy kapitałowej wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, to wykonawca przedkłada także dokumenty dotyczące 

tych podmiotów w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdz. V pkt. 1-4.  

 

Uwaga: 

 

8.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ 

w: 

8.1. pkt. 2-4 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 jego upadłości, 

b) nie zalega z uiszczeniem 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. 
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Dokumenty o których mowa w pkt. 8.1.1 lit a i c  powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w pkt. 8.1.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem składania ofert. 
 

8.2 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 

pkt. 8.1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 

się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

 

Wymienione powyżej w części V dokumenty i oświadczenia składa każdy  

z wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienia, w imieniu swojej firmy. 

 

VI. Pozostałe dokumenty wymagane od Wykonawców: 

 

1. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 
2. formularz oferty.( przy składaniu przez wykonawców oferty wspólnej – jest to dokument 

wspólny),  

3. kosztorys ofertowy. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem, a następnie potwierdzają pisemnie. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz 

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

otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 

 

VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośba wyjaśnienie treści 

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

terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i 

odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na 

własnej stronie internetowej, 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. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.  
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IX. Termin związania ofertą. 

 

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

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, z tym że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 

Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  

na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności. 

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  

z niniejszą SIWZ na lub w formie formularza o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym załącznik Nr 2. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4. Oferta i wszystkie dokumenty (złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być 

podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź 

czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla formy organizacyjnej. 

5. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

5.1. poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być 

parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, 

5.2.  załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 

5.3.  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/-y 

uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy; 

5.4.  załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą 

„Za zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

uprawnionego przedstawiciela, Wykonawcę/ uprawnionych przedstawicieli; 

5.5.  zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 

kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana 

przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej 

prawdziwości; 

5.6. we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, 

siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

5.7. 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 O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503). 
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XI. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce i termin składania ofert 
2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31.05.2016 r. do godziny 12:00 z 

dopiskiem „Oferta na wykonanie boiska wielofunkcyjnego”  i „Nie otwierać do dnia 

31.05.2016 r. do godz. 12:15”  
 

1) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie szkoły, w dniu 31.05.2016 r. o godzinie 12:15. 

 

4. Publiczne otwarcie ofert 

 

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 

otwarcia. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informację dotyczącą ceny. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 

Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

 

5. Zmiana i wycofanie oferty 

 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone  

w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą 

zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA/ WYCOFANIE”. 

 

6. Zasady korekty omyłek: 

 

5.1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

5.1.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

5.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  

dokonanych poprawek, 

5.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych  

zmian w treści oferty, 

 – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

6. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący 

sposób: 
6.1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 

jednostek   miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz 

cenę jednostkową, 

6.2. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się że 

prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 

odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
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6.3. Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji  

w kosztorysie ofertowym poprzez wykreślenie zdublowanych pozycji pozostawiając 
tylko jedną z nich. Po wykreśleniu zdublowanych pozycji zamawiający zsumuje 

wartości podane w pozostawionych kosztorysach ofertowych i tak obliczoną cenę 

przyjmie jako cenę ofertową, 

6.4. Zamawiający poprawi błędne  zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku 

od towarów i usług. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 

1. Obliczanie ceny oferty należy dokonać na podstawie załączonego przedmiaru robót 

kosztorysem, określając ceny jednostkowe na wszelkie roboty: 

2. W cenę oferty należy wliczyć: 

2.1. organizację placu budowy, dozór mienia, koszt wykonania i likwidacji zaplecza  

budowy,  

2.2. podatek VAT w wysokości 23%, 

2.3. pobór wody i energii elektrycznej, 

2.4. inwentaryzację powykonawczą. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca robót w czasie realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca doprowadzi przyległy teren do stanu pierwotnego zgodnie  

z warunkami zarządcy ulicy lub terenu.  

 

XIII. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

1. Badania i oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 

 

I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno- prawnych i kompletności ofert 

 

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. III SIWZ Komisja 

będzie oceniała według zasady „spełnia” „nie spełnia” na podstawie załączonych 

dokumentów do SIWZ; 

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ 

zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw  

do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione  

bez dalszego rozpatrywania. 

 

II etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej. 

 

1. W drugim etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone  

przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria- 

przypisując im odpowiednio wagę procentową: 

 

L.p. KRYTERIUM: WAGA: 
1 Cena 95% 

2 Okres gwarancji na roboty  5% 

Razem  100% 

 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
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1) kryterium nr 1 - cena 95% 

 
                                                               najniższa oferowana cena brutto 

Liczba punktów w kryterium „Cena”  = ___________________________ x 95% x 100 pkt 
                                                                           cena badanej oferty brutto 

 

 

2) kryterium nr 2 – okres gwarancji 5% 

 

W kryterium gwarancja kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru: 

 

 

                                                         okres gwarancji w badanej ofercie* 

Liczba punktów za gwarancję = ________________________________  x 5% x 100 pkt 
                                                         maksymalny okres gwarancji          

 

*) minimalny okres gwarancji jaki wymaga Zamawiający to 60 msc. 

 

       

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów 

wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

 

XIV. Istotne postanowienia umowy 

 

1. Termin i miejsce podpisania umowy oraz istotne warunki umowy. 

 

1.1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku 

postępowania. 

1.2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 10 do niniejszej  

specyfikacji. 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia kosztorysowego, zgodnie z § 12 wzoru umowy. 

2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

2.2.1. pieniądzu; 

2.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2.2.3. gwarancjach bankowych; 

2.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 
2.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

2.3.1. w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto nr 37 8025 

0007 0019 2590 2000 0080  Zamawiającego  najpóźniej w dacie podpisania 

umowy. 
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Kserokopię dokonania wpłaty (polecenia przelewu) należy przedstawić przed 

podpisaniem umowy.  

 

XV. Postanowienia końcowe. 

 

3. Ogłoszenia o wyniku postępowania 

 

Niezwłoczne po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

4. Środki ochrony prawnej. 

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 2164 ) przysługują środki ochrony prawnej – Dział VI-Rozdział 1-3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Termin i miejsce podpisania umowy oraz istotne warunki umowy. 

 

3.1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku 

postępowania. 

3.2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 10 do niniejszej  

specyfikacji. 

 

 

6. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 

 

6.1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.2.  Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy z wyłączeniem zmian, dotyczących:  

1) robót, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, a w tym robót zamiennych, jeżeli 

stanowią one nieistotną zmianę zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 

budowę;  
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2) zmiany rodzaju materiałów, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź 

wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach 

użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie 

nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego 

uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować 

podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie oraz nie mogą powodować 

podwyższenia cen jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysowych, zmiana 

materiałów może nastąpić pod warunkiem, że nie wykracza poza uzyskane 

pozwolenie na budowę;  

3) zmiana wartości umowy może nastąpić w związku z koniecznością uszczegółowienia 

zakresu faktycznie wykonanych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy; 

4) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego 

wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót;  

5) zmiany terminu zakończenia robót, o czas niezbędny na wykonanie robót, o których 

mowa w § 10 umowy;  

6) terminu wykonania zamówienia jeżeli jego przedłużenie wynika z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego lub działania siły wyższej;  

7) zmiany wynagrodzenia, w przypadku i na warunkach, o których mowa w § 10 i 11 

umowy oraz w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót;  

8) terminu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, jeżeli zajdą uzasadnione 

okoliczności uniemożliwiające przekazanie terenu budowy w terminie określonym 

umową.  

9) w przypadku dokonania zmian Umowy, o których mowa w pkt 3 - 7, postanowienia 

umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do 

nowych terminów.  

 

XVI. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem 

aukcji elektronicznej: Nie dotyczy 

XVII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy 

 

 

Wykaz załączników: 
1) Przedmiary robót- załącznik Nr 1 

2) Formularz oferty – załącznik nr 2 

3) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik Nr 3 

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik Nr 4 

5) Wykaz robót- załącznik Nr 5 

6) Wykaz osób – załącznik Nr 6 

7) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia – załącznik Nr 7 

8) Oświadczenie z art.26 ust.2 b ustawy – załącznik nr 8 

9) Oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy – załącznik nr 9 

10) Wzór umowy stanowiący- załącznik nr 10 
 

 

 

Załącznik Nr 2 
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................................................... 

    Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Nr sprawy : …………………………. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy:................................................................................................................. 

Adres:........................................................................................................................................ 

Tel./Fax:.................................................................................................................................... 

Regon:........................................................ 

NIP:   ......................................................... 

Dla (Zamawiającego):............................................................................................................... 

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

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) na: 

 

 

wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy  Liceum Ogólnokształcącym  

im. J.I. Kraszewskiego  w Białej Podlaskiej  
 

 
Ja (imię i nazwisko)..........................................................................................................  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: ...................... 
.......................................................................................................................................... 

 

1. Oferuję: 

 

1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę: 

- cena netto ...................................zł  

- (słownie) ..................................................................................................................zł 

- cena brutto .................................zł 

- (słownie) ..................................................................................................................zł 

- w tym VAT ...........................zł 

- (słownie) ............................................................................................................zł 

2) Okres gwarancji na roboty: …………………………………….. miesięcy. 

3) Akceptuje termin realizacji zamówienia- od dnia zawarcia umowy  

do 15 sierpnia 2016 r.  
Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

 2. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do: 
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a) podpisania umowy o treści zgodnej z załączonym do siwz wzorem umowy w terminie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia w formie........................................................................................ 

c) powierzam do wykonania podwykonawcy następującą część niniejszego zamówienia 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………/ 

Niniejsze zamówienia będę realizował bez udziału podwykonawców.* 

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

Strona 

 

1) ..............................................................................................  .............. 

2) ..............................................................................................  .............. 

3) ..............................................................................................  .............. 

4) ..............................................................................................  .............. 

5) ..............................................................................................  .............. 

6) ..............................................................................................  .............. 

7) ..............................................................................................  .............. 

8) ..............................................................................................  .............. 

8. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zgodnie z art. 11 ust. 4 (Dz.U. Nr 47, poz.211 z późn.zm.) 
1) ............................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................. 

 

9. Oferta została złożona na ................................ ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                  .................................................................... 
miejscowość data                        podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

                                                                                                   przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Załącznik nr 3 

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

(pieczęć wykonawcy) 
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Nr sprawy : ………………….. 

Oświadczenie 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na: 

 

 

wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy  Liceum Ogólnokształcącym  

im. J.I. Kraszewskiego  w Białej Podlaskiej  

 
 

reprezentując wykonawcę (nazwa) 

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

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

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz.2164.) tzn.: 

 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam niezbędną wiedzę; 

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................................... 
 (data i podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy) 

 

 

 

                                                                                                                     Załącznik Nr 4 

 

 

................................................... 
      (pieczęć wykonawcy) 

                                                                                               Nr sprawy : ………………………. 
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Oświadczenie 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na: 

wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy  Liceum Ogólnokształcącym  

im. J.I. Kraszewskiego  w Białej Podlaskiej  

 

 

 
reprezentując wykonawcę (nazwa) 

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

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

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ......................................................................................... 
  (data i podpis upoważnionego przedstawiciela/-li wykonawcy) 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

   Załącznik Nr 5 

 

                                                                                           Nr sprawy :…………………….. 

Wykaz robót 
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Nazwa wykonawcy: .................................................................................................................... 

 

Adres wykonawcy : ..................................................................................................................... 

 

Numer telefonu : .......................... numer faxu .................................... 

 

 

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem  dowodów określających, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

Przedmiot zamówienia 

(charakterystyka wykonanej 

roboty budowlanej) 

Całkowita 

wartość 

brutto 

Termin wykonania 

prac od-do (podać 

dzień, miesiąc, rok) 

Miejsce wykonania 

Nazwa zamawiającego 

    

    

    

    

    

 

 

 

…………………………………… 

Miejscowość, data 
                                                                                                      

 

                                                                                                                                        

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

                                                                                                        /podpis upoważnionego 

                                                                                                                                      przedstawiciela/ 

 

 

 

             Załącznik Nr 6 

 

…………………………….. 

(nazwa/pieczęć Wykonawcy)                                                    Nr sprawy :  

 

 

Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia 
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Lp. Imię i nazwisko 

Planowana funkcja przy 

realizacji zamówienia 

(zakres czynności przy 

realizacji zamówienia) 

Zawód (specjalność, 

wykształcenie) 
Podstawa do 

dysponowania 

     

     

     

 

 

Podwykonawcy 

 

Lp. Zakres zamówienia Nazwa  podwykonawcy 

   

 

Jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć 

 w wykonaniu zamówienia, do niniejszego wykazu zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 
Miejscowość, data             

         ………………………………………………… 

                                                                           /podpis upoważnionego 

                                                                                przedstawiciela/-li wykonawcy 

 

 

...................................................                                                                    Załącznik nr 7  
      (pieczęć wykonawcy) 

Nr sprawy : …………………..                                                                                                                                                           
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Oświadczenie 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na: 

 

wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy  Liceum Ogólnokształcącym  

im. J.I. Kraszewskiego  w Białej Podlaskiej  

 

 

 
 

 

 

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  (data i podpis upoważnionego przedstawiciela  

wykonawcy) 
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  Pieczęć/ Nazwa podmiotu oddającego                                                                               Załącznik nr 8 

Wykonawcy swoje zasoby                                                                                              

                                                                                                                                     

Nr sprawy : ……………………...                                                                                                                                                          

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU 

O  ODDANIU NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  

 

Oświadczam(y) , że na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych   

(t.j.  Dz. U z 2015 r.  poz.2164) zobowiązujemy się, iż do realizacji zamówienia publicznego 

pn. 

 

 

wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy  Liceum Ogólnokształcącym  

im. J.I. Kraszewskiego  w Białej Podlaskiej  

 

 

oddamy do dyspozycji Wykonawcy …………………………………………………………..  

niezbędne zasoby  t.j wiedzy i doświadczenia*/, potencjał  techniczny/, osoby zdolne do 

wykonania zamówienia/ zdolności finansowe*   na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu niniejszego zamówienia.  

Jeśli udostępnione zostanie doświadczenie lub wiedza  wykonawca winien dodatkowo 

określić:  

1) zakres i okres udziału innego pomiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

a)      Zakres zobowiązania  (wskazać  czego  dotyczy) 

……………………………………………… 

b)      Sposób w jaki będzie wykonane …………………………………………….  

 c)      Zasady na jakich będzie polegało  uczestnictwo innego  podmiotu  w wykonywaniu 

zamówieniu ( tj.  w jakiej formie zostanie nawiązana współpraca ) 

……………………………………………………………………………………….. 

Dodatkowe informacje ………………………………………………………………………… 

 * niepotrzebne skreślić  
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Uwaga: 
W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, które 

nie mogą być przedmiotem samodzielnego  obrotu i które nie mogą być udostępnione  bez zaangażowania tego 

podmiotu w wykonanie zamówienia (np. doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie 

do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia  doświadczenia lub 

wiedzy   forma współpracy winna uwzględniać specyfikę prac które będą przedmiotem współpracy 

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

        `                    …...................................................  

czytelny podpis lub podpisy i imienne 

pieczęcie osoby lub osób upoważnionych 

do reprezentowania podmiotu 
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               Załącznik nr 9  
 

                                                                                           Nr sprawy : ……………….. 

 

Oświadczenie z art.26 ust.2d 

Ustawy prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenie zamówienia na: 

wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy  Liceum Ogólnokształcącym  

im. J.I. Kraszewskiego  w Białej Podlaskiej  

 
 

 

 

Informuję że*:

 nie należę 

 

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.). 

 

 należę  

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.).W związku z 

powyższym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art.25 ust 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz,U. z 2015 r.  

poz. 2164): 

1. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
* zaznaczyć właściwe 

 

Miejsce i data ……………………………                          …………………………… 

                                                                                              (podpis upoważnionego 

przedstawiciela   

 wykonawcy)  
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                                                                                                                       Załącznik nr 10 

 

 

WZÓR 
 

 

UMOWA  NR  ……………………        

 

W dniu …………….. w Białej Podlaskiej pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących w 

Białej Podlaskiej , 21-500 Biała Podlaska , ul Kraszewskiego 1, NIP 537-16-75-723, REGON 

000712870 reprezentowany  przez  Pana Przemysława Olesiejuka  -Dyrektora Zespołu 

Szkól Ogólnokształcących , przy kontrasygnacie Pani Lucyny Pakuły - Głównej 

Księgowej Zespołu Szkół  Ogólnokształcących zwanego dalej „Zamawiającym”,  

a 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego i na zasadach określonych w ustawie                       

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164) 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres robót:  

Wykonanie modernizacji boiska do gier zespołowych przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  Nr1 przy ul. Kraszewskiego 1 w Białej Podlaskiej. 
 

§ 2  

Integralną częścią  składową niniejszej umowy stanowi ponadto:  

1) oferta Wykonawcy, 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3) kosztorys ofertowy, 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

 § 3  

Ustala się terminy: 

1) rozpoczęcie robót:   w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. 

2)  zakończenie robót:  15  sierpnia 2016 r. 

 

§ 4 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 10 dni od daty podpisania 

umowy. 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów zastosowanych do 

wykonania przedmiotu Umowy.  

2. W przypadku urządzeń i materiałów, dla których podano konkretną nazwę producenta 6 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych  

o parametrach nie gorszych od podanych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować jedynie materiały posiadające atesty, aprobaty 

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności lub właściwości użytkowych, wymagane 

przez odpowiednie przepisy.  
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§ 6 

Podwykonawcy  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową, w 

następujący sposób:  

1) przy udziale podwykonawców w zakresie wykonania nawierzchni syntetycznej. 

 

2. W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy:  

1) Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 

przestrzegać przepisy wynikające z art. 647
1
 Kodeksu cywilnego, 

2) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez 

podwykonawców,  

3) Wykonawca ma obowiązek do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu,  

w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są 

dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o wartości niższej niż 0,5% kwoty brutto 

określonej w § 9 ust. 1,  

4) jeżeli następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, 

uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli  

i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń  

i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją Umowy) i straty wynikłe 

z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę.  

3. W umowie z podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca:  

1) ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady  

i terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie robót budowlanych,  

2) ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom, 

3) uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po 

wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom, 

4) ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów zawieranych  

z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie 

osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, a także 

ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich 

podpisania, a także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu podpisanych umów 

najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, 

5) nie może wprowadzić postanowień:  
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a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez podwykonawcę,  

b) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 

ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy 

udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy.  

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu umów, które będą zawierane  

z podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegających zleceniu, a także dokumentów 

potwierdzających uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do 

reprezentowania stron tych umów. Zamawiający, ma 14 dni od dnia przedstawienia mu 

przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą na zgłoszenie w formie pisemnej 

zastrzeżeń.  

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopie poświadczonych za zgodność  

z oryginałem umów zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia. Zamawiający może w terminie 14 dni od przedłożenia umowy zgłosić do niej 

sprzeciw.  

6. Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w ust. 3 - 5, 

odnoszą się odpowiednio do zmian ich treści.  

7. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych  

z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją Umowy.  

8. Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz 

podwykonawców za wykonane roboty, objęte niniejszą Umową.  

9. Zamawiający dopuszcza jako formę zapłaty dla podwykonawcy cesję wierzytelności. W 

takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 2 

pkt. 3, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego 

należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy. W 

takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 

również projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą przenoszącej na 

Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.   

10. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w ust. 2 - 9, 

stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.  

 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca na własny koszt doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, 

 stosownie do potrzeb budowy. 

2. Wykonawca wykona na własny koszt opomiarowanie zużycia wody i energii elektrycznej 

oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie obsługę geodezyjną prowadzonych robót, 

wraz z inwentaryzacja powykonawczą. 

4. Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy miejsce robót. 

5. Wykonawca poniesie koszty doprowadzenia przyległego terenu do stanu pierwotnego  

zgodnie z warunkami zarządcy ulicy lub terenu. 

 6. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób 

trzecich na kwotę nie mniejszą niż …………….. zł (słownie: …………………………..) 

na jedno i wszystkie zdarzenia.  
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 7. Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6, wygasa w trakcie obowiązywania 

Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie 

później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.  

8. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, 

Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu ich przedstawienia, bez 

możliwości przedłużenia terminu wykonania prac, określonego w § 3 pkt. 2 Umowy lub 

odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 

ustępie, stanowi rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 8 

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

Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych 

ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą. 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

 

§ 9 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 

wyniesie ……………….. zł  brutto  (słownie: ………………………………………….). 

Rozliczenie robót następować będzie na podstawie faktur etapowych za wykonanie 

określonych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Podstawą do wystawienia faktury etapowej będzie potwierdzenie przez inspektora 

nadzoru w protokole odbioru wykonywanych robót, wykonanie danego etapu.  

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie wykonanie całego zakresu robót, 

odebranie bez usterek i przekazanie inwestycji do użytku. 

4. Zapłata za odebrane roboty zostanie przekazana przelewem w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury. 

5. Rozliczenie z tytułu zawartej umowy dokonywane będzie przez Zespól Szkół 

Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej , 21-500 Biała Podlaska , ul Kraszewskiego 1, 

NIP 537-16-75-723, REGON 000712870 

6.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto wskazane na fakturze  

      przez Wykonawcę. 

7.   Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury  dla Zamawiającego:  

1) oświadczeń oraz dowodów zapłaty, potwierdzających, że dokonał stosownej zapłaty 

na rzecz wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty 

wykazane w protokole odbioru, 

2) oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

potwierdzających że na dzień wystawienia faktury  dla Zamawiającego, otrzymali od 

Wykonawcy całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umówi 

nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty 

wykazane w protokole odbioru,  

3) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których 

mowa w pkt 1 - 2 powinny zawierać opis robót i zestawienie kwot należnych 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oświadczeń tych winny zostać 

dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie osób, które je złożyły, do 

reprezentowania podmiotów, w których imieniu zostały te oświadczenia złożone.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy, bez 

uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.  
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10. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi.  

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. 

w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia 

uwag Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, a także w przypadku określonym w ust. 12 

pkt 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy.  

14. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  

w ust. 4, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień 

opóźnienia. 

§ 10 

 

Roboty zamienne i dodatkowe  

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:  

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót (po 

uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności),  

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego projektu.  

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają  

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do 

zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o czas niezbędny na 

wykonanie robót dodatkowych oraz zmiany wynagrodzenia . 
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§ 11 

Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych  

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy, odpowiadają 

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie 

ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia robót dodatkowych.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 Umowy, 

nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 

uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez 

Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których 

ceny nie zostaną określone w kosztorysie ofertowym – cen nie wyższych od średnich cen 

materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud”  

w czasie, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2, oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia robót dodatkowych/zamiennych 

przed rozpoczęciem tych robót.  

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1/ ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę: 

  …………… zł tj. ……. ceny ofertowej wniesionego w gwarancji ubezpieczeniowej, 

2/ zabezpieczenie w wysokości 70% wartości tj. ………………. zł zostanie zwrócone                   

w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, pozostała 

część zabezpieczenia 30%  tj. …………… zł zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po 

upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.  

§ 13  

1. Czynności odbiorowe zostaną rozpoczęte po zrealizowaniu robót objętych umową  

w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości 

do odbioru.  

2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a/ jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

       z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

      z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy 

      lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

3.  Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający  

   wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy  wyznaczone na usunięcie  

      stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

   wnioskowania o wyznaczenie  terminu odbioru robót uprzednio zakwalifikowanych 

jako wadliwe. 

 

§ 14 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem 

przedmiotu umowy poza termin określony w § 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 
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żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za 

każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy  

z powodu okoliczności za które Zamawiający nie odpowiada, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto. 

3.  W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,05 % nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

nieterminowej zapłaty, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % niewypłaconego wynagrodzenia brutto .  

4.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 (słownie: pięć 

tysięcy) zł za każdy przypadek:  

1) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany,  

2) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany;  

3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

5.     Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przekracza wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

 

 

§ 15 

Zmiany Umowy  

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 

stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych                           

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

z wyłączeniem zmian, dotyczących:  

1) robót, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy, a w tym robót zamiennych, jeżeli 

stanowią one nieistotną zmianę zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 

budowę,  

2) zmiany rodzaju materiałów, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź 

wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach 

użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie 

nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego 

uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować 

podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie oraz nie mogą powodować 

podwyższenia cen jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysowych, zmiana 

materiałów może nastąpić pod warunkiem, że nie wykracza poza uzyskane 

pozwolenie na budowę,  

3) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego 

wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót;  

4) zmiany terminu zakończenia robót, o czas niezbędny na wykonanie robót, o których 

mowa w § 10 Umowy,  
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5) terminu wykonania zamówienia jeżeli jego przedłużenie wynika z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego lub działania siły wyższej;  

6) zmiany wynagrodzenia, w przypadku i na warunkach, o których mowa w § 10 i 11 

Umowy oraz w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót,  

7) terminu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, jeżeli zajdą uzasadnione 

okoliczności uniemożliwiające przekazanie terenu budowy w terminie określonym 

Umową.  

8) W przypadku dokonania zmian Umowy, o których mowa w pkt 3 - 7, postanowienia 

Umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do 

nowych terminów. 

  

§16 

Odstąpienie od umowy: 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia za roboty już wykonane.  

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach:  

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót w terminie 10 

dni od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren budowy, 

2) w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót na okres dłuższy niż 10 dni 

roboczych bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, 

3) w przypadku niewykonywania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy, 

4) w przypadku zastosowania materiału nieposiadającego atestu, certyfikatu lub aprobaty 

technicznej wymaganej przez odpowiednie przepisy, lub niedopuszczonego do 

stosowania w budownictwie;, 

5)   w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 8,  

6) nie przejęcia protokolarnego terenu budowy w terminie wskazanym przez       

Zamawiającego, 

7) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% kwoty określonej w § 9 ust. 1 Umowy.  

3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, przysługuje Zamawiającemu w terminie 45 

dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zdarzeniu dającym uprawnienie 

do odstąpienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia 

od Umowy:  

1) opuści teren budowy oraz usunie sprzęt i materiały na własny koszt,  

2) sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót (według stanu na 

dzień odstąpienia, za faktycznie wykonane i odebrane roboty), który stanowić będzie 

podstawę rozliczeń, a także zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt w sposób 

wskazany przez Zamawiającego.  

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4 

pkt 1 lub 2, Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
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§ 17 

Wykonawca udziela ………. letniej gwarancji, licząc od dnia odbioru, na roboty będące 

przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia w tym okresie 

wad do ich usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

 

§ 18  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 19 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz  

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

   ZAMAWIAJĄCY                                                

 

WYKONAWCA 
 

GŁÓWNA KSIĘGOWA 

 


