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ROZDZIAŁ I.
ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Zespół Placówek Kultury
55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie, ul. Wrocławska 12
Tel. 071 385 31 34
fax: 071 385 27 45
e-mail: irl@zmigrod.com.pl
Strona, na której znajduje się postępowanie: http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=102340  oraz 
www.zpk-zmigrod.eu

ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907) zwaną w dalszej 
części „ustawą”, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kanclerzowice, 

w ramach którego przewidziano: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji wewnętrznych, 

wymianę stolarki drzwiowej i części stolarki okiennej, przebudowę wnętrza budynku, utwardzenie 

terenu. 

Opis przedmiotu zamówienia wykonany zgodnie z dokumentacją projektową – załącznik nr 8 do SIWZ.

W załączniku nr 9 do SIWZ zamieszczono uszczegółowienie dokumentacji projektowej.

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia:

• na  wykonane  roboty  (materiały  i  robociznę)  wynosi  36  miesięcy od  dnia  odebrania  przez 

Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru.

Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

W związku z  powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania 

zamówienia.  Po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z  Zamawiającym możliwe  jest  przeprowadzenie  oględzin 

istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kanclerzowicach.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w 

niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu 

nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym  dokumentację po wykonawczą oraz 

świadectwo energetyczne budynku w dwóch egzemplarzach.

Wszelkie  użyte  nazwy  handlowe  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  prosimy  traktować  jako  informację 

uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich 

jakości  i  docelowego  przeznaczenia,  oraz spełnianych  funkcji  i  walorów użytkowych.  Zamawiający  za 



produkty  równoważne  uzna  takie,  które  spełnią  parametry  techniczne  produktu  wskazanego  z  nazwy 

handlowej.

Płatności:  
Jedna faktura końcowa wystawiona po bezusterkowym protokole odbioru końcowego. 

Wspólny słownik CPV:
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

ROZDZIAŁ IV.
INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT

Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia,  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert 
częściowych.

ROZDZIAŁ V.
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI.
INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust.1  pkt  6  ustawy.  Zamówienia  uzupełniające  polegać  będą  na  powtórzeniu  tego  samego  rodzaju 
zamówień co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

ROZDZIAŁ VII.
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VIII.
INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX.
INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty,  pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o 
której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ X.
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ 

PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej 
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka 
oferta będzie spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo 
– zgodnie z rozdz. XII pkt. 8.2. SIWZ -  Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy 
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki 
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;



Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie 
ofertę.
c) Oferta  musi  być  podpisana  w  taki  sposób,  by  prawnie  zobowiązywała  wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany 
jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. do 1.4. oraz 8.1. SIWZ.

      Uwaga 2: w przypadku spółek cywilnych:
-  dokumenty  z  pkt  1.3  -  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu 
skarbowego -  należy złożyć   zarówno dla  każdego z przedsiębiorców tworzących 
spółkę  cywilną  (w zakresie  podatku dochodowego od osób fizycznych),  jak  i  dla 
samej spółki (w zakresie podatku VAT),
-  dokumenty  z  pkt  1.4  –  aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy 
złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla 
samej spółki.
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione
w rozdz. XII pkt  2.2.1 a; 2.3.1. a i b; 2.4.1.a; 2.4.2.a SIWZ. 
Uwaga 3: wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do 
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  opisanych  w  SIWZ 
(wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie 
składających  ofertę,  o  ile  wykazane zostanie  w ten  sposób spełnianie  warunków 
udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ)
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 
rozdziału  XII  SIWZ  Wykonawcy  składający  ofertę  wspólną mogą  złożyć  łącznie,  pod 
warunkiem,  iż  oświadczenie  to  zostanie  podpisane  w  imieniu  wszystkich  podmiotów 
występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające 
ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego
z Wykonawców odrębnie.
g) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez Pełnomocnika (lidera) lub przez 
jeden z podmiotów występujących wspólnie;
h) wszelka  korespondencja  dokonywana będzie  wyłącznie  z  Wykonawcą występującym 
jako Pełnomocnik pozostałych.

2. Zamawiający  dopuszcza  w  postępowaniu  uczestnictwo  podwykonawców.  Wykonawca,  który 
zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, 
jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić 
odpowiednio  załącznik  nr  1  –  formularz  oferty.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zamierza 
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub 
inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste 
pole),  Zamawiający  uzna,  iż  zamówienie  zostanie  wykonanie  siłami  własnymi,  bez  udziału 
podwykonawców.

ROZDZIAŁ XI.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

ROZDZIAŁ XII.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 

WYKONAWCY

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z 
ofertą należy dołączyć:

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SIWZ;
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
1.3.  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzające,  że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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;
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne  lub  potwierdzenie,  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;

Uwaga 4: w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego  organu  sądowego  albo  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  dotyczące 
niekaralności  tych  osób w zakresie  określonym w art.  24  ust.  1  pkt  5-8  oraz  10 i  11  ustawy, 
wystawione nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  z  tym,  że w 
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 
ustawy dotyczące:

2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

2.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty 
budowlane polegającą/ce na budowie/przebudowie/remoncie budynku i o wartości co 
najmniej 350 000,00 zł brutto.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

a) wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem 
terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  — w tym 
okresie,  wraz  z  podaniem ich  rodzaju  i  wartości  daty  i  miejsca  wykonania  (zgodnie  z 
załącznikiem nr  4  do  SIWZ),  oraz  załączeniem dowodów dotyczących  najważniejszych 
robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, 
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie,
2)  inne  dokumenty  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze  
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.

Uwaga 6: Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i dokumentów o których mowa 
powyżej  przedłożył  dokumenty  potwierdzające,  że  roboty  budowlane  zostały  wykonane  (np. 
referencje),  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  30.12.2009r.  W  sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Uwaga 7:  W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 
wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.



2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.

2.3.1 Wykonawca musi  wykazać  dysponowanie  (dysponuje  lub  będzie  dysponował)  osobami,  które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierowanie robotami.

Nazwa i opis Wymagana ilość osób 
minimalna

Kierownik budowy posiadający uprawienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

1 osoba

Razem: 1 osoba

W  celu  wykazania  spełniania  przez  Wykonawcę  warunku,  o  którym  mowa  powyżej,  Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie 
wyłącznie  osób,  o których mowa powyżej  w pkt  2.3.1),  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  – 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt od 2.1. do 2.4. oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie, 
zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

4. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4.  (opis sposobu 
dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może polegać 
na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków. Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu  zamówienia. 
Zobowiązanie  takie  należy  złożyć  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność 
notarialnie.

4.1.  Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków,  opisanych  w  pkt.  2.2  do  2.3.  niniejszego 
rozdziału SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4 
(zgodnie z 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, może żądać:

4.1.1 dokumentów dotyczących 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 okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a 
opisanych  w  pkt  2.2  do  2.4.  niniejszego  rozdziału  SIWZ  (opis  sposobu  dokonania  oceny 
spełniania  warunków),  polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych 
powyżej w pkt 4 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części  zamówienia,  wymagane  jest  przedłożenie  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów 
dokumentów, o których mowa w pkt 1 (pkt 1.1. do 1.4.) niniejszego rozdziału SIWZ.



6. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, 
który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa:

6.1.1. w pkt.1: 1.2 do 1.4.– 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 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;

6.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 6.1.1. lit a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Dokument,  o  którym  mowa  w pkt  6.1.1.  lit.  b, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3. 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. 6.1.1., 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. 
Pkt 6.2. stosuje się odpowiednio.

6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające,  że  oferowane  usługi  spełniają  wymagania 
określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

8. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
8.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

8.2 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia  publicznego. Pełnomocnictwo  należy  dołączyć  w  oryginale  bądź  kopii, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

8.3  W przypadku  wniesienia  wadium w  postaci  pieniężnej,  zalecane  jest  dołączenie  do  oferty  kopii 
potwierdzenia nadania przelewu.

8.4. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  postaci  niepieniężnej,  należy  dołączyć  do  oferty  oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XVI SIWZ.

Uwaga 10: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na 
własnych  drukach,  pod  warunkiem,  że  będą  one  opracowane  według  schematu  druków 
załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-6).
Uwaga 11: potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający 
oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków 
dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie 
chociażby  jednego  z  postawionych  warunków  udziału  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy 
z postępowania.
Uwaga 12: w przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, 
dokumentów,  w  których  występuje  waluta  inna  niż  polska,  w  celu  jej  przeliczenia  stosowany 
będzie:
-  średni  kurs  NBP na  dzień publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej,
- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.



ROZDZIAŁ XIII.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje,  z zastrzeżeniem pkt  2 niniejszego 
rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub 
faksem  (adres  Zamawiającego,  nr faksu  podany  został  w  oznaczeniu  Zamawiającego  na  stronie 
tytułowej SIWZ).

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub 
pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy 
przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie 
pisemnej.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.

4. Informację  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  bądź  o  unieważnieniu  postępowania 
Zamawiający  zamieszcza  dodatkowo  na  stronie  internetowej  pod  następującym  adresem: 
http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=102340 oraz www.zpk-zmigrod.eu

ROZDZIAŁ XIV.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić 
treść  dokumentów składających  się  na SIWZ. Każda  wprowadzona przez  Zamawiającego  zmiana 
staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SIWZ.

5. Treść  niniejszej  SIWZ  zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej,  pod  następującym  adresem: 
http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=102340 oraz www.zpk-zmigrod.eu. Wszelkie zmiany treści SIWZ, 
jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także 
pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XV.
OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI

Zamawiający  wyznacza  następującą  osobę  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami,  w  sprawach 
dotyczących niniejszego postępowania:

-  Piotr Truszkowski – Tel. 71 385 30 57 w. 30, e-mail: irl@zmigrod.com.pl

ROZDZIAŁ XVI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)
1.1.  Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

z tym że poręczenie 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 (Dz. U. Nr 
109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 8.10.2013 r. o godzinie 09:30.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:

 Volkswagen Bank direct Nr 92 2130 0004 2001 0325 2137 0001
Uwaga  13: Wadium  w  tej  formie  uważa  się  za  wniesione  w  sposób  prawidłowy,  gdy  środki 
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio 
do oferty.  Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Za-



mawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumenta-
mi (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty do-
kumentów).

2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty naj-
korzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a niniejszego rozdziału SIWZ.

2.3. Wykonawcy,  którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  Zamawiający zwróci  wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpiecze-
nia należytego wykonania umowy.

2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upły-
wem terminu składania ofert.

2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, 
jego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca ten  wnosi  wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego.

2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgo-
dę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
-  nie  wniesie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  zasadach  określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XVII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi:  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu 
związania ofertą.

ROZDZIAŁ XVIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
2.3. Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału 

lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga!  – przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), za wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w 
punkcie  8.3  Rozdz.  XII,  niniejszej  SIWZ,  z  zastrzeżeniem  pisemnego  zobowiązania  innego 
podmiotu, o którym mowa w pkt 4 rozdz. XII SIWZ, które musi zostać złożone w formie oryginału. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów,  o których  mowa  w  pkt  4  rozdziału  XII  SIWZ,  kopie  dokumentów  dotyczących 
odpowiednio  wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

2.4. Oferta wraz ze wszystkimi  załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami) stanowi  jedną całość. 
Zaleca  się,  aby  wszystkie  strony  były  ze  sobą  połączone  w  sposób  uniemożliwiający  ich 
samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem 

na  język  polski  –  nie  dotyczy  formularza  oferty,  który  musi  być  sporządzony  zgodnie 
z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału.

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.4. Wszystkie  załączniki  do  oferty  stanowiące  oświadczenie  Wykonawcy,  muszą  być  również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.



4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność 
z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów załączonych  przez  Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy  dołączyć  w  oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami 
były  ponumerowane  oraz  parafowane  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do  reprezentowania 
Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na 
tej stronie nie jest już wymagana.

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w dwóch 
kopertach, opisanych w następujący sposób:

a) koperta zewnętrzna  :
- powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Zespół Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród
Oferta do przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice

- Nie otwierać przed 8 października 2013 r. godz. 10:00

b) koperta wewnętrzna  :
- powinna być  zaadresowana oraz opisana jw.  oraz dodatkowo musi  zawierać nazwę i 
adres Wykonawcy.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem 
terminu  do  składania  ofert.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  należy 
umieścić  w  kopercie,  opisanej  jak  wyżej  w  pkt.  6.  Koperta  dodatkowo  musi  być  oznaczona 
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8. Złożona oferta wraz z  załącznikami będzie  jawna, z  wyjątkiem informacji  stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  co,  do  których 
Wykonawca składając  ofertę  zastrzegł  (w  odniesieniu  do  tych  informacji),  że  nie  mogą  być  one 
udostępniane.

8.1. Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  winny  być  zgrupowane  i  stanowić 
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do 
wglądu przez Zamawiającego”.

8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji 
z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.

ROZDZIAŁ XIX.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za 
wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- łącznie  z  należnym  podatkiem  VAT  –  cena  brutto,  wraz  ze  wskazaniem  stawki 
(procentowej) podatku VAT.

4. Cena  ofertowa  musi  być  podana  w  złotych  polskich,  cyfrowo  i  słownie  (do  drugiego  miejsca  po 
przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i 
nie będzie skutkować jej odrzuceniem.



5. Przedmiar  jest  materiałem  pomocniczym  dla  sporządzenia  kalkulacji  własnej.  Bez  względu  na 
jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  i/lub wyjaśnienie Wykonawca 
musi  jasno  zrozumieć,  że  kwoty  wyliczone przez  niego  w  Ofercie  stanowią  zapłatę  za  prace 
wykonaną i  zakończoną pod  każdym względem.  Uważa  się,  że  Wykonawca wziął  pod  uwagę 
wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, 
zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, dokumentacji projektowej i Umowie.

ROZDZIAŁ XX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12, 
55-140 Żmigród – sekretariat nie później niż do dnia 8 października 2013 r. do godziny 09:30

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, 
zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom, po terminie na wniesienie odwołania.

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 8 października 2013 r. o godzinie 10:00 
w siedzibie Zamawiającego – w klubie seniora.

ROZDZIAŁ XXI.
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz 

adres (siedzibę)  Wykonawcy,  którego oferta  jest  otwierana,  a także informacje  dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert,  na jego wniosek Zamawiający 
prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału.

5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

5.1. Ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  z  postępowania,  uznaje  się  za  odrzuconą,  zgodnie  z  art.  24 
ust. 4 ustawy.

6. Z  zastrzeżeniem  wyjątków  określonych  w  ustawie,  oferta  niezgodna  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych  lub  sprzeczna  (nie  odpowiadająca)  z  treścią  SIWZ,  podlega  odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, 
zawarte są w art. 89 ustawy.

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  omyłki  wskazane  w  art.  87  ust.  2  ustawy,  niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie o 
udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie 
także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która 
zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  (uzyska  największą  liczbę  punktów przyznanych  według 
kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11. Zamawiający  powiadomi  o  wyniku  przetargu  przesyłając  zawiadomienie  wszystkim  Wykonawcom, 
którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w 
miejscu  publicznie  dostępnym w swojej  siedzibie  (tablica  ogłoszeń znajduje  się  na I  piętrze  w 
siedzibie  Zamawiającego),  a  także  na  stronie  internetowej  pod  następującym  adresem: 
http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public oraz www.zpk-zmigrod.eu.

11.1. Zawiadomienie  o  wyniku  przetargu  przesyłane  do  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  będzie 
zawierało informacje o:

- wyborze  najkorzystniejszej  oferty  (nazwa  i  adres  Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano; 
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację);
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i 
prawnego;
- Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  wraz  z 
uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
- terminie określonym zgodnie z art.  94 ust.  1 lub ust.  2 ustawy,  po upływie którego umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.



ROZDZIAŁ XXII.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena ofertowa – 100 pkt

2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N
IP = ----- x A

B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP – liczba punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.

Uwaga 14: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 
przecinku.

ROZDZIAŁ XXIII.
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

ROZDZIAŁ XXIV.
INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy 
(załącznik nr 7).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wy-
konania umowy w wysokości 8% wartości brutto umowy oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo-fi-
nansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postano-
wień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem poda-
wanych warunków ich wprowadzenia.

1) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach 
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji ro-
bót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy

2) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona 
możliwość  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że 
zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowla-
nych, których nie można było wcześniej przewidzieć 

3) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzone-
go projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budow-
lane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając 
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczą-
cych stawki procentowej należnego podatku VAT - jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokona-
ją odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

5) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, wy-
wołujących potrzebę jej zmiany

6) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy
7) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego - W przypadku zmiany członka zespołu projek-

towego, kierownika budowy/kierowników robót branżowych - nowy członek zespołu projektowego 



kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania określone w SIWZ 
dla powyższych osób

8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wy-
nagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci 
za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł

9) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiają-
cego - zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu zamawiającego
b) działania siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - 
termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia 
skutków tego działania
c)  zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających  wykonywanie 
prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku 
budowy - termin zostanie przedłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych
d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu trwającej ponad 7 dni - termin zostanie przedłużony o 
czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy
e) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsul-
tacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie - termin zostanie 
przedłużony o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmio-
tem umowy
f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - ter-
min zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień
g) konieczności wykonywania dodatkowych badań i ekspertyz - termin zostanie przedłużony o 
czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;
h) prac lub badań archeologicznych, konserwatorskich lub innych niezbędnych, powodujących ko-
nieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową - termin zostanie przedłużony o czas nie-
zbędny do wykonania prac, badań, lub innych robót;
i)konieczność zlecenia robót uzupełniających w trybie zgodnym z przepisami Prawa zamówień 
publicznych - termin zostanie przedłużony o czas trwania robót uzupełniających

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

ROZDZIAŁ XXV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zasady,  terminy  oraz  sposób korzystania  ze  środków ochrony  prawnej  szczegółowo  regulują 
przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  (dalej:  SIWZ),  przysługują  również  organizacjom  wpisanym  na  listę  organizacji 
uprawnionych  do  wnoszenia  środków  ochrony  prawnej,  prowadzoną  przez  Prezesa  Urzędu 
Zamówień Publicznych. 



Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres oferenta:

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

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

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

2. Przedmiot oferty: Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice

3. Cena  oferty:  oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia:

brutto....................................................PLN, 
(słownie:.......................................................................................................................................................)

w tym …....% podatku VAT

4. Zamówienie wykonamy w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

5. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń.

6. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

7. Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 

Zamawiającego,

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

9. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

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

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

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................ numer 

telefonu: ............................numer faksu:...........................adres e-mail:……………………………

............................, dn. _ _ . _ _ . 2013 r.                             ...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka / pieczątki



……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1)  wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je 

nienależycie,  jeżeli  szkoda  ta  została  stwierdzona  lub  zostali  zobowiązani  do  zapłaty  kary 
umownej,  jeżeli  szkoda  ta  lub  obowiązek  zapłaty  kary  umownej  wynosiły  nie  mniej  niż  5% 
wartości  realizowanego  zamówienia  i  zostały  stwierdzone  orzeczeniem  sądu,  które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców,  z  którymi  dany zamawiający rozwiązał  albo wypowiedział  umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy sprawie zamówienia publicznego z powodu 
okoliczności,  za  które  wykonawca  podnosi  odpowiedzialność,  jeżeli  rozwiązanie  albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej  nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania,  a  wartość  niezrealizowanego  zamówienia  wyniosła  co  najmniej  5% wartości 
umowy;

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 przez 
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  przeciwko  środowisku,  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  przeciwko  środowisku,  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  przeciwko  środowisku, 
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  przeciwko  środowisku,  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 przeciwko środowisku, 
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 będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku;

11)  wykonawców  będących  spółką  jawną,  spółką  partnerską,  spółką  komandytową,  spółką 
komandytowo-akcyjną  lub  osobą  prawną,  których  odpowiednio  wspólnika,  partnera,  członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.U.  poz.  769)  –  przez  okres  1  roku  od  dnia 
uprawomocnienia się wyroku.”

oświadczam/y, że

- niepodlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



   ……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice

na  podstawie  art.  44  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oświadczam/y,  że  spełniam/y  warunki 
dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 2.1. do 2.4. w rozdziale XII SIWZ.

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice
przedkładam/y następujący wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

Lp. Rodzaj robót budowlanych Wartość brutto
Data wykonania

(data rozpoczęcia i 
zakończenia)

Miejsce wykonania

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice

przedkładam  poniższy  wykaz,  dla  celów potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu, 
dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Lp. Imię Nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe Doświadczenie Wykształcenie

Zakres 
wykonywanych 

przez nie czynności 
przy realizacji 
zamówienia

Podstawa do 
dysponowania

daną osobą

Uprawnienia 
budowlane w 
specjalności 

konstrukcyjno-
budowlanej 

………………….

Kierownik robót 
budowlanych

Jednocześnie  oświadczam/y,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  
 do reprezentowania Wykonawcy



……………………..
Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice

oświadczam/y,  że  należę/należymy do grupy  kapitałowej  w rozumieniu  ustawy z  dnia  16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i  przedkładam/y poniższą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1. ……………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………

lub

oświadczam/y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.)*:

* niepotrzebne skreślić 

..........................................., dnia ..................... ......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 7
Projekt

UMOWA nr ..…

zawarta w dniu ………………………………… roku w Żmigrodzie pomiędzy:
…........................................................................................
reprezentowaną przez:
1. ................................................................
2. ................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
………………………………………………………………….………………………………
………………………….….zarejestrowaną w …………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.    
                    
Niniejsza  umowa  zawarta  jest  na  podstawie  art.  39  ustawy –  Prawo zamówień publicznych 
(Dz.  U.  2013  r.  poz.  907)  oraz  jest  następstwem  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty 
najkorzystniejszej.
Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie inwestycyjne p. n.:
„Przebudowa  świetlicy  wiejskiej  w  m.  Kanclerzowice” zgodnie   z   wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej.

2. Szczegółowy  zakres  robót  opisany  został  w  SIWZ  w  tym  dokumentacji  projektowej, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i 
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w 
niej uzgodnionym.

§ 2
Termin wykonania zamówienia

1. Termin  rozpoczęcia  wykonywania  przedmiotu  umowy rozpoczyna  się  z  dniem podpisania 
umowy.

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia  30 kwietnia 2014 r.

§ 3
Obowiązki zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie  i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  robót  wraz  z 
dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
5)  Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania 
umowy;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;



3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
4) Wykonania  przedmiotu  umowy  z  materiałów  odpowiadających  wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską 
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
5) Zapewnienia  na własny koszt transportu odpadów do miejsc  ich wykorzystania  lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 
następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 
zmianami),

Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 
robotami;
8) Terminowego  wykonania  i  przekazania  do  eksploatacji  przedmiotu  umowy  oraz 
oświadczenia,  że  roboty  ukończone  przez  niego  są  całkowicie  zgodne  z  umową  i 
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
9) Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich 
działań  prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych  z  wykonaniem 
przedmiotu umowy;
10) Ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów;
11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane  normy  stosowanych  materiałów  i  urządzeń  w  tym  np.  wyników  oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
Umowy;
12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
13) Dbanie  o porządek na terenie  robót  oraz utrzymywanie  terenu robót  w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
14) Uporządkowanie  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  zaplecza  budowy,  jak 
również  terenów sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę  w tym 
dokonania  na  własny  koszt  renowacji  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
15) Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z 
przepisami  Prawa budowlanego oraz  przygotowanie  do odbioru  końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze;
16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia.
17) Ponoszenie  wyłącznej  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody będące  następstwem 
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
18) Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót. 
19) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. 



§ 4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 
Wykonawcy.

3. Zmiana  którejkolwiek  z  osób,  o  których  mowa  w ust.  2,  w trakcie  realizacji  przedmiotu 
niniejszej  umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 
dni  od  daty  przedłożenia  propozycji  wyłącznie  wtedy,  gdy  kwalifikacje  i  doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
6. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane.

§ 5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie  przedmiotu  Umowy,  określonego  w §1  niniejszej  Umowy,  Strony  ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  …...................................   złotych  brutto (słownie 
złotych:  ...........................................................................................).  Wynagrodzenie  obejmuje 
podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru  robót  w  tym  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów 
związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także  oddziaływania  innych  czynników 
mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  nie  ulegnie 
zmianie przez okres obowiązywania umowy.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może 
być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego   określonego  w  ust.  1 
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem podatku  VAT,  uprawnionym  do wystawienia 
faktury VAT.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej po podpisaniu przez 
obie strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.

6. Płatność  będzie  dokonana  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr 
…………………………………………………, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury.

7. Za nieterminowe płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) Odbiór końcowy.

2. Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  dokonywane  będą  przez  Inspektora 
nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  winien  zgłaszać  gotowość  do  odbiorów,  o  których 
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego, w trakcie 7 dni przed datą odbioru końcowego zadania.



4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu 
następujące dokumenty:

1) Dziennik budowy,
2) Dokumentację po-wykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3) Wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób  i 

sprawdzeń,  instrukcje  użytkowania  i  inne  dokumenty  wymagane  stosownymi 
przepisami,

4) Oświadczenie  Kierownika  budowy  (robót)  o  zgodności  wykonania  robót  z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są  zgodne  z  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane  (opisane  i  ostemplowane  przez 
Kierownika robót).

6. Zamawiający  wyznaczy  i  rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego  w  terminie  7  dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 
terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru  do  czasu  ich  usunięcia  a  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w  terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 
przy  odbiorze  końcowym,  w  okresie  gwarancji  oraz  przy  przeglądzie  gwarancyjnym, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony  potwierdzają,  że  przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 8% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej 
brutto),  o  którym  mowa  w  §5 ust.  1,  tj.  .........................  zł  (słownie  złotych  
…..........................................................................................................).

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone  Wykonawcy  w 
następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, bez wad i zastrzeżeń,

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości.

3. Zamawiający  wstrzyma  się  ze  zwrotem  części  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 

w wysokości  0,2% wynagrodzenia  brutto,  określonego w §5 ust.  1  za każdy dzień 
zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),



2) Za opóźnienie  w usunięciu  wad stwierdzonych  w okresie  gwarancji  i  rękojmi  –  w 
wysokości  0,2%  wynagrodzenia  brutto,  określonego  w  §5 ust.  1  za  każdy  dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 
3.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile  wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 14 dni 
od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z 
dowolnej należności przypadającej Wykonawcy.

§ 9
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
2) Wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3) Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny  z 
niniejszą  umową,  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  lub 
wskazaniami Zamawiającego 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) nie  wywiązuje  się  z  obowiązku zapłaty  faktur  VAT mimo dodatkowego wezwania  w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru,
3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku  wraz  z  zestawieniem  wartości  wykonanych  robót  według  stanu  na  dzień 
odstąpienia;  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  stanowić  będzie  podstawę  do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4)  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.



5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 
tym  celu  odpowiedni  termin;  po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu 
Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić,  powierzyć  poprawienie  lub  dalsze  wykonanie 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 
podwykonawcom.

2. Wykonawca zwraca się  na piśmie z  wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie  zgody na 
podwykonawcę,  który  będzie  uczestniczył  w  realizacji  przedmiotu  umowy.  Wraz  z 
wnioskiem Wykonawca  przedstawia  umowę lub  jej  projekt.  Umowa  lub  projekt  umowy 
pomiędzy Wykonawcą  a  podwykonawcą  powinien  w szczególności  zastrzegać  spełnienie 
przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  wniosku  może  zgłosić  sprzeciw  lub 
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

4. Jeżeli  Zamawiający w terminie  14 dni od przedstawienia  mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej  projektu wraz z  częścią  dokumentacji  dotyczącą wykonania  robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest  zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego 
Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie  z 
Podwykonawcą. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z 
żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 
647¹  §  5  kc  i  udokumentuje  zasadność  takiego  żądania  fakturą  zaakceptowaną  przez 
Wykonawcę  i  dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  fakturowanych  robót, 
Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

8. Zamawiający  dokona  potrącenia  powyższej  kwoty  z  kolejnej  płatności  przysługującej 
Wykonawcy. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Wykonanie  prac  w  podwykonawstwie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za 
wykonanie  obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  wykonania  przedmiotu  umowy na 
okres 36 miesięcy od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie  7  dni  licząc  od  daty  pisemnego  (listem  lub  faksem)  powiadomienia  przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 



3. Wady,  które  wystąpiły  w  okresie  gwarancyjnym  nie  zawinione  przez  Zamawiającego, 
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  niezależnie  od 
uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca  odpowiada  za  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  również  po  okresie 
rękojmi,  jeżeli  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o  wadzie  przed  upływem  okresu 
rękojmi.

6. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  14  dni  od  daty  wyznaczonej  przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12
Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosun-
ku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystą-
pienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w SIWZ, z uwzględnieniem podawa-
nych warunków ich wprowadzenia.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nie-
ważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

1.Wszelkie  spory,  mogące  wyniknąć z  tytułu  niniejszej  umowy,  będą rozstrzygane  przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje  się  przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2007r.  Nr  223,  poz.1655  wraz  ze 
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z 
późniejszymi  zmianami)  oraz  Kodeksu  cywilnego  o  ile  przepisy  ustawy  prawa  zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14
Umowę sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  egzemplarzu  dla 
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 1 do umowy
Harmonogram rzeczowo- finansowy

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kanclerzowice

Zakres rzeczowy Kwota netto Kwota brutto

Roboty rozbiórkowe

Roboty murarskie

Roboty tynkarskie i okładzinowe

Posadzki

Stolarka okienna i drzwiowa

Elewacja

Roboty blacharsko – dekarskie

Roboty zakończeniowe

Zagospodarowanie terenu

Instalacja wodociągowa wewnętrzna

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna

Instalacja centralnego ogrzewania

Wentylacja i klimatyzacja

Instalacja elektryczna

SUMA zł:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice – branża 
budowlana suma

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice – branża sanitarna 
suma

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice – branża 
elektryczna suma


