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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Na zadanie pn.: 

„REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W GNIECHOWICACH” 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek  

– Ratusz 1 reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223 poz.1655 ze zm.) 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:  

„REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W GNIECHOWICACH” 

 

Rodzaj zamówienia  - roboty budowlane/ dostawy/ usługi 

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane  

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  

specjalistyczne 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach”. 

3.2.  Szczegółowy zakres robót został określony w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym  

zał. nr 1 do umowy . 

3.3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z  posiadaną 

dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 

3.4 Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych przedmiotem 

zamówienia. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i 

wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana 

pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu 

opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Umowy. 

3.5 Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 

przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 

towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony.  
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3.6   Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób 

kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej z zachowaniem 

jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W taki sposób Roboty będą odbierane. 

3.7  Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych 

i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w 

Umowie, Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

3.8  Dokumentacja projektowa załączona do niniejszego postępowania zawiera większy zakres robót 

niż zakres robót określony w przedmiocie zamówienia. 

 

UWAGA: 

 

3.9  Wszystkie roboty w zakresie sali głównej, szatni, piwnicy, poddasza i wejścia ! 

3.10 Ze względu na podział realizacji projektu na części, przed wyceną zaleca się przeprowadzić 

wizję lokalną na placu budowy.  

3.11 Ze względu na trwające roboty budowlane, wizja lokalna zostanie zorganizowana w jednym 

terminie dla wszystkich oferentów -  w dniu 08 marca 2012 r. 

3.12 Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w obecności pracownika UMiG. 

 

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

udzielenie wybranemu wykonawcy zamówienia podstawowego, o którym mowa w pkt. 3 SIWZ - 

zamówienia uzupełniającego.  

 

5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego 

zadania. 

6. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż 

określony przez niego sposób wykonania zamówienia. 

 

7. Termin wykonania umowy. 

Termin realizacji zamówienia –  15 października 2012 r. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu: 

8.1 Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:  

Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji 

-  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

- Udokumentują, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane, wartości każdej nie mniej niż  500 000,00 zł 

brutto, polegające na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie .  

-    Załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.. 

-  Wykonawca powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie    

uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie 

niezbędnym wynikającym ze specyfiki niniejszego zamówienia oraz aktualny wpis na listę 

członków okręgowej izby inżynierów budownictwa tj. powinien  dysponować  
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 Kierownikiem robót branży elektrycznej, który posiada: 

 uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów), 

 aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby, 

 doświadczenie w kierowaniu robót budowlanych w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej dwóch budowach jako kierownik 

budowy lub kierownik robót. 

 Kierownikiem robót branży sanitarnej, który posiada: 

 uprawnienia, nadane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów), 

 aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu 

zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby, 

 doświadczenie w kierowaniu robót budowlanych w zakresie instalacji i urządzeń 

sanitarnych na co najmniej dwóch budowach jako kierownik budowy lub kierownik robót. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami, lub przedstawi pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia osób mogących wykonywać ww. funkcje. 

8.2. Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze 

określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.3.   Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub         

nienależyte wykonanie zamówienia. 

8.4.    Do oferty Wykonawca winien załączyć: 

 uproszczone kosztorysy ofertowe w poszczególnych branżach (które będą stanowić  

zał. nr 3 do umowy) 

 zestawienie rzeczowo-finansowe wg wzoru 

 

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawcy winni załączyć 

oryginalne dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów (wszystkie dokumenty złożone  

w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez 

osobę upoważnioną). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

będzie budziła wątpliwości, co do jego prawdziwości. 

 

W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wykonawca wykaże, że posiada: 

9.1 Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 

Ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór zał. nr 2 do specyfikacji)  

[ w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone 

przez każdy podmiot] 

9.2 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 

Ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór zał. nr 3 do specyfikacji)  - dotyczy 

przedsiębiorców indywidualnych 
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[ w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone 

przez każdy podmiot] 

9.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 

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

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.- dotyczy spółek prawa handlowego 

 [w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być 

złożone przez każdy podmiot] 

9.4 Pełnomocnictwo od podmiotów występujących wspólnie do ich reprezentowania, złożenia oferty 

oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie, z art. 23 ust.2 cytowanej wyżej ustawy 

9.5 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

9.6 Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału ZUS 

potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

terminem składania ofert. 

9.7 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1  

pkt 4 - 8 i pkt.9 Ustawy Prawo zamówień publicznych- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed terminem składania ofert. 

 [ w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ,informacje z KRK muszą 

być złożone przez każdy podmiot). 

 

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca winien załączyć: 

9.8 Wykaz robót budowlanych zrealizowanych (zakończonych) z należytą starannością w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  

jest krótszy w tym okresie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 

9.9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 

Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  

w pkt. 9.8 i 9.9 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega  

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia  

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nienależnie od charakteru prawnego łączącego go  

z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,  

że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda: 

9.10  Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy  

lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500.000,00 zł. 
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za 

spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Polisa musi być 

ważna, lub odnawiana przez cały okres realizacji zamówienia. 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów (wypis z rejestru, zaświadczenie z ZUS, KRUS i US) składa 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

- nie zalega z uiszczaniem podatków na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał  

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

      wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Wykonawca składa również zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym,  

w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, 

administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

Ponadto do ofert należy dołączyć: 

9.11 Opis przedmiotu umowy (załącznik nr 1 do umowy) 

9.12 Czynniki cenotwórcze (załącznik nr 2 do umowy); 

9.13 Zestawienie  rzeczowo- finansowe (załącznik nr 4 do umowy); 

9.14 Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom (załącznik nr 5 do umowy). 

9.15 Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (załącznik nr 7 do SIWZ) 

9.16 Zestawienie rzeczowo – finansowe (załącznik nr 8 do SIWZ) 

9.17 Uproszczone kosztorysy ofertowe   

9.18 Dowód wniesienia wadium 

 

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

10.1. Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów  

 

cena ofertowa        waga  100% 

       

Ocena= [(cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto) x W] x 100 pkt 

 

W- waga % czynnika kryterium ceny ofertowej 

 

10.2 Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty 

oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego 

warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności 

wezwania do uzupełnienia dokumentów 

10.3 Oceny dokonywać będzie komisja przetargowa. 
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10.4 Komisja dokona oceny wymagań formalno – prawnych na podstawie załączonych do oferty 

 dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia - nie spełnia. 

10.5 Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez 

 Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. 

10.6 Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami pisemne uzasadnienie indywidualnej 

 oceny ofert zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty. 
10.7 Wygrywającym przetarg będzie Wykonawca, którego oferta otrzyma najwyższą ocenę punktową 

przy spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 

 11. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

11.1 Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

11.2 Cenę ofertową należy podawać w formularzu „OFERTY". 

11.3 Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako 

obowiązujące strony maksymalne wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji zadania. 

11.4 Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia i będzie podana  

w polskich zł. 

11.5 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

 od  towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ). Prawidłowe ustalenie podatku VAT 

należy do obowiązków Wykonawcy. 

11.6 Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 

11.7 Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.8 Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87  

lub błędy w obliczeniu ceny oraz w przypadku, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 

ust.1 pkt 6 i 7. 

11.9 Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować 

kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót  

11.10 Cena ofertowa powinna obejmować obejmuje koszty wykonania robót wynikających z 

dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty 

wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z 

doprowadzeniem i poborem niezbędnych mediów, dozorowania budowy, transportu materiałów i 

ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, 

dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i 

prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. 

11.11 Wykonawca w celu wyliczenia ceny ofertowej winien sporządzić uproszczony kosztorys 

ofertowy w poszczególnych branżach w oparciu o załączone przedmiary robót, 

dokumentację projektową oraz przeprowadzoną wizje lokalną.  
11.12 Oferty składane przez Wykonawców mają być zgodne z wymogami dokumentów przetargowych. 

Użyte w dokumentacji projektowej i ST znaki towarowe należy traktować jako określenie 

parametrów i standardów dla maszyn oraz urządzeń. Zgodnie z art. 29 Ustawy prawo zamówień 

publicznych dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach określonych dokumentacją 

projektową i ST. Oferta niespełniająca parametrów technicznych, jakości i standardów 

dokumentacji projektowej i ST będzie odrzucona. 

Jednocześnie informujemy, iż załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi 

podstawy do wyceny robót. 
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12. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

 

13. Wymagania dotyczące wadium: 

13.1  Wadium przetargowe w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 

Wykonawca powinien wnieść najpóźniej do dnia 27 .03. 2012 r. do godz. 10
30

 

13.2 Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

   a)  w pieniądzu: przelewem na konto Gminy Kąty Wrocławskie w Banku Spółdzielczym  

  w Kątach Wrocławskich na rachunek nr 62-9574-0005-2001-0000-0101-0005 z dopiskiem 

 „wadium przetargowe – sprawa ZP 271/12/2012 

b)  Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym 

zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na złożenie ofert – oryginał 

dowodu wpłaty dołączyć do oferty, 

c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym- oryginał należy dołączyć do 

oferty, 

d)  gwarancjach bankowych - oryginał należy dołączyć do oferty. 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych - oryginał należy dołączyć do oferty, 

f) poręczeniach udzielonych 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 późn. zm.) - oryginał należy dołączyć do oferty. 

13.3. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzulę 

gwarantującą wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

13.3 Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 

ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

13.4 Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z treścią art.46 ust. 1 i ust.2 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

13.5 Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ustawy, z zastrzeżeniem art. 46 

ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych  

13.6 Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadkach określonych  

w art.46 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

14.1  Wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 147 ust. 3 pkt. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny ofertowej brutto. 

14.2  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach, 

jakie przewiduje art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

14.3  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wykonawca zamierza uiścić w pieniądzu 

należy wpłacić przelewem na konto Gminy Kąty Wrocławskie w Banku Spółdzielczym w 

Kątach Wrocławskich na rachunek nr 62-9574-0005-2001-0000-0101-0005 z dopiskiem 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – sprawa ZP 271/12/2012 

14.4 Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w 

 projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. 

 

15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

15.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.  
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15.2  Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną 

przez osobę/osoby uprawnione do składania woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wykonawcy. 

15.3  Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. 

15.4 Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie 

zapisane strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez wykonawcę i opieczętowane 

pieczątką imienną osoby upoważnionej i pieczątką firmową.(brak numeracji stron, podpisów lub 

pieczątek nie będzie powodem odrzucenia oferty) 

15.5 Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

15.6 Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną, kadrową  

i doświadczenie wykonawcy wymienione w pkt 9 specyfikacji 

15.7  Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w 

języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza 

przysięgłego. 

15.8 Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu celem uzyskania informacji 

koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Przeprowadzenie wizji lokalnej terenu 

winna być potwierdzone przez pracownika Wydziału Planowania i Inwestycji tut. urzędu.  

15.9 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust.1 Ustawy Prawo   

zamówień publicznych) 

15.10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych dwóch kopertach lub 

opakowaniach. (zewnętrznej i wewnętrznej) 

15.11 Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 

URZĄD MIASTA I GMINY  

ul. Rynek – Ratusz 1, Biuro Obsługi Klienta 

55 – 080 Kąty Wrocławskie  

 

oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta na wykonanie zadania pn. :  

 

„Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach” 

 
Nie otwierać przed: 2012-03-27   godz. 11

00 

 

15.12  Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak koperta zewnętrzna  

i ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, aby można było 

odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

15.13    Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek: „OFERTA ZAMIENNA”. 

15.14   Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawców 

w/w warunków opakowania i oznakowania kopert.  

15.15  W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może 

zmienić swoją ofertę poprzez złożenie nowej oferty lub wycofać ofertę pismem podpisanym 

przez uprawnione osoby. Żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana przez 

wykonawcę po terminie składania ofert. 

15.16 Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, jednak bezwarunkowo decyduje data   

 dostarczenia wpisana na potwierdzeniu odbioru przesyłki na wskazany adres Zamawiającego. 

15.17 Wykonawca powinien zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę 

 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 

 być udostępnione innym uczestnikom postępowania (zgodnie z art. 96 ust 4 Ustawy prawo 
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 zamówień publicznych). Składający ofertę nie może zastrzec informacji, których jawność 

 wynika z innych przepisów. 

 

16.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

16.1.   Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres:  

URZĄD MIASTA I GMINY  

ul. Rynek – Ratusz 1, Biuro Obsługi Klienta 

55 – 080 Kąty Wrocławskie  

16.2 Oferty należy składać w terminie do dnia 27-03-2012 r.  do godz.10
30

. 

16.3  

16.4 Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 27-03-2012 r. o godz. 11
00

 
 
w siedzibie Zamawiającego 

ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 3 

 

17. Opis udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

publicznego oraz oświadczenie, czy zamawiający zamierza zwoływać zebranie dostawców i 

wykonawców. 

17.1. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią specyfikacji. Każdy 

oferent, który nabył specyfikację ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie jej 

treści. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi Wykonawcy chyba, że prośba o 

wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 Pytania oferentów powinny być składane na adres: 

 

URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH 

ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie 

 

 Pytania powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, który je stawia. 

17.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu wykonawcy, nie 

później niż na 2 dni przed terminem składania ofert na stronie internetowej Zamawiającego, 

wraz z treścią pytań, lecz bez ujawnienia ich autora. 

17.3. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść 

specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka 

zmiana staje się wiążąca w momencie jej wprowadzenia. 

17.4. Zamawiający powiadomi pisemnie, na swojej stronie internetowej o treści wprowadzonych 

zmian.  

17.5. W razie wprowadzenia modyfikacji w specyfikacji, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.6 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych ma prawo przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia 

ich aktualizacji. 

17.6. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców. 

18. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu 

składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do 

dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

 

19. Informacja o trybie otwarcia i oceny oferty. 

19.1. Posiedzenie komisji przetargowej rozpocznie się od przedstawienia członków komisji, a 

następnie zostanie sprawdzona liczba złożonych ofert oraz zostanie zbadany stan kopert 

złożonych ofert. W przypadku stwierdzenia, że koperty zostały naruszone lub nie są zamknięte, 

komisja podejmie decyzję odnośnie rozpatrzenia lub odrzucenia oferty.  
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19.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Nazwy i adresy wykonawców, od których pochodzą zwracane 

oferty zostaną protokolarnie odnotowane. 

19.3. Bez otwierania zostaną zwrócone koperty, co, do których stwierdzono, że:  

 a) zostały wycofane pismem podpisanym przez uprawnione osoby, 

 b) zostały zastąpione ofertą zamienną, 

19.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający pod kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  

         sfinansowanie zadania. 

19.5. Po dokonaniu powyższych czynności zostaną otwarte pozostałe koperty. 

19.6. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, 

okresy rękojmi. Powyższą informację dostarcza się również wykonawcom, którzy nie będą 

obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 

19.7 Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców. Otwarcie ofert będzie 

poprzedzone ich przeliczeniem.  

19.8  W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie przebadane  

pod względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz kryteriów oceny ofert.. 

19.9. Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

         przez nich ofert zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19.10.Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 Ustawy Prawo zamówień 

         publicznych 

19.11. O odrzuceniu zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę 

19.12.Przetarg wygra wykonawca, który: 

- spełni wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt.10 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

19.13 O wyniku postępowania niezwłocznie zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy. 

19.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w sytuacjach wymienionych  

w art. 93 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu przetargu Zamawiający 

informuje wykonawców biorących udział w przetargu. 

 

20. Osoby uprawione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji - Ewa Grzelakowska w dniach od 

poniedziałku do piątku w godz. od 9
00

 do 14
00

 tel. 0-71 390-71-49 – (sprawy techniczne) 

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych - Jadwiga Kurpiel w dniach od poniedziałku do piątku 

w godz. 9
00 

do 14
00 

tel. 0-71 390-72-19 – (sprawy proceduralne) 

 

 

21. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

21.1  W przedmiotowym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje 

oraz zapytania do SIWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: 

 

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

ul. Rynek-Ratusz 1 

55-080 Kąty Wrocławskie 

21.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania do SIWZ mogą być także 

przekazywane za pomocą: 

- Telefaksu na numer 0-71 390-72-19 
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21.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania do SIWZ przekazywane  

w formie telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego 

przed upływem terminu i została niezwłoczne potwierdzona na piśmie zgodnie z pkt. 21.1 SIWZ. 

 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

22.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone we wspomnianej ustawie. 

22.2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu,  

 o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie 

 ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie wyłącznie w przypadku: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę; 

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

c)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

d) odrzucenia oferty odwołującego 

22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia 

przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

22.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby  

w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi.  

 

23 Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu 

przetargu w celu zawarcia umowy. 

23.1 O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę 

 odrębnym pismem. 

23.2 Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia 

 publicznego są zobowiązani przedstawić umowę regulującą współpracę tych podmiotów 

 (umowa Konsorcjum). 

23.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

 zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

 umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez 

 prowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 

 o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.  

 

24. Istotne postanowienia umowy. 

24.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 

24.2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku 

zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy 

a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

a) Zmiana terminu realizacji wynikająca ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. d) umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy; 

b) Zmiana terminu z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych; 

c) Konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień przez uprawnione organy i właścicieli 

mediów; 

d) Stwierdzenie występowania w obrębie realizowanych robót nie naniesionych na mapie 

sieci kolidujących z rozwiązaniami projektowymi; 

e) Konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu; 



                                          
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

  

12 
 

f) Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót z powodu niesprzyjających 

warunków pogodowych, lub innych nieprzewidzianych wydarzeń; 

g) Wprowadzenie zmiany, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży 

koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi 

sprawność lub zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób 

będzie korzystna dla Zamawiającego; 

h) Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 10.243.1623 j.t. z późn. zm.), 

o nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy; 

i)       Klęska żywiołowa; 

j)       Siła wyższa; 

k) Zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 

l)      Zmiana osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 

określone w SIWZ i STWiORB 

 

25. Spis załączników: 

- Formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ  

 - Oświadczenia wykonawcy – zał. nr 2 do SIWZ  

 - Oświadczenia wykonawcy - zał. nr 3 do SIWZ 

 - Projekt umowy – zał. nr 4 do SIWZ 

  - Opis przedmiotu zamówienia-– zał. nr 1 do umowy 

 - Czynniki cenotwórcze– zał. nr 2 do umowy 

- Zestawienie rzeczowo – finansowe -  zał. nr 4 do umowy 

 - Wykaz prac zleconych podwykonawcom  - zał. nr 5 do umowy 

 - Wykaz zrealizowanych zamówień - zał. nr 5 do SIWZ 

 - Wykaz osób realizujących zamówienie- zał. nr 6 do SIWZ 

 - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej - zał. nr 7 do SIWZ 

 - Zestawienie rzeczowo – finansowe – zał. nr 8 do SIWZ  

 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 - Projekt budowlany 

 - Projekty wykonawcze 

 - Przedmiary robót 

 

 

Znak sprawy ZP 271/12/2012 

 

02.03.2012 r.                                            ................................. 
        / data zatwierdzenia specyfikacji /                                                   / podpis zatwierdzającego/ 
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                                                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZP 271/12/2012 

 

O F E R T A 
 

 

Na zadanie: „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach” 

 

 

1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa: 

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

 

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

 

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

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

Nr telefonu ................................... Nr tel / fax ................................................. 

nr REGON.....................................Internet: http://............................................ 

e-mail:.................@........................ 

 

3. Po zapoznaniu się z warunkami i ustaleniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Gminę Kąty Wrocławskie 

przetargu nieograniczonym na  zadanie: Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach 

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

  (podpis i pieczęć wykonawcy)   

 

4.  Upoważniony  ..................................................... do reprezentowania wykonawcy 

(imię i nazwisko) 

 

5.  Oferujemy wykonanie wszystkich robót objętych przetargiem, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ za cenę: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 …………………………………. 

 (podpis i pieczęć wykonawcy) 

wartość brutto ............................ zł  

słownie: ............................................................................................................ 

w tym podatek . ......................... zł. 

słownie: ...........................................................................................................  

wartość netto………………….. zł 

słownie:……………………………………………………………………… 
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6.  Udzielamy gwarancji na: 

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

 

7.  Wadium w kwocie 20.000,00 zł zostało wniesione w dniu ...............................  

w formie ............................................................................................... 

(dowód wpłacenia/wniesienia w załączeniu) 

 

8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości umowy brutto 

zostanie wniesione przed podpisaniem umowy w formie .............................. . 

 

9.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

oraz projektem umowy i przyjmujemy je w całości bez zastrzeżeń. 

 

10.Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

 

11.Oświadczamy, że 

.............................................................................................................................. 
(nazwa przedsiębiorstwa) 

(nie) jest w stanie likwidacji 

 

12. Oświadczamy, że w stosunku do 

.............................................................................................................................. 
(nazwa przedsiębiorstwa) 

(nie) toczy się postępowanie upadłościowe 

           

13.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od daty składania 

ofert i zobowiązujemy się podpisać umową w ciągu 10 dni od zawiadomienia o wyborze 

 

14.Oświadczamy, że 

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

(nazwa przedsiębiorstwa) 

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

15.Oświadczamy, że jesteśmy (nie jesteśmy) podatnikiem od towarów i usług VAT. Nasz 

numer indentyfikacyjny: ................................................................ 

 

16. Zamówienie zrealizujemy siłami własnego przedsiębiorstwa/ z udziałem 

podwykonawców* 
*
 - niepotrzebne skreślić 

 



                                          
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

  

15 
 

17. Oświadczamy, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.18 niniejszej oferty, 

oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie 

niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

18. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania 

stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 

…………………………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………............... 

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

(podpis i pieczęć wykonawcy) 

19. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 

Ustawy prawo zamówień publicznych(wzór zał. nr 2 do specyfikacji) 

2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 

Ustawy prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 3 do specyfikacji) 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  w celu 

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

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

4. Aktualne informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 5, 7, 8 i 9 Ustawy 

prawo zamówień publicznych 

5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału ZUS 

potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

terminem składania ofert. 

6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

7. Wykaz zrealizowanych zamówień (wzór zał. nr 5 do specyfikacji) 
8. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zrealizowanych zamówień 

9. Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności 

(wzór zał. nr 6 do specyfikacji) 

10. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej - (wzór zał. nr 7 do specyfikacji 

11. Zestawienie rzeczowo – finansowe – zał. nr 8 do SIWZ  

12.  Opis przedmiotu zamówienia-– zał. nr 1 do umowy 

13.  Czynniki cenotwórcze– zał. nr 2 do umowy 

14. Uproszczone kosztorysy ofertowe -  zał. nr 3 do umowy 

15. Zestawienie rzeczowo – finansowe -  zał. nr 4 do umowy 

16. Wykaz prac zleconych podwykonawcom  - zał. nr 5 do umowy 

17.  Dowód wniesienia wadium 

 

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

(podpis i pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  

do SIWZ ZP 271/12/2012 

 

 

  „Oświadczenia wykonawcy”  
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych /tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm./ zwanej dalej w skrócie u. p.z.p. 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

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

ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                     / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / 

zamieszkały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                        / dane adresowe / 

reprezentując firmę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                        / nazwa firmy/ 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust. 1 pkt. 1 

u. p.z.p.), 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

(art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3  u. p.z.p.), 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

(art. 22 ust. 1 pkt 4 u. p.z.p.), 

4)   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 u. p.z.p. 

5)   na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

 potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu , 

6) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia ( a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 

 

 

 

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                               / podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela 
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Załącznik nr 3 

do SIWZ ZP 271/12/2012 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy 
 

 
Oświadczam, że ........................................................................................................................................  

(oznaczenie Wykonawcy) 

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp". 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wyklucza się: 
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona 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 w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastapiło w  okresie 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania, a wartość zrealizowanego 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;  
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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. 

 

 

 

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

                                                                                   /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ 
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                                                                                                          Załącznik nr 4 do SIWZ 

ZP 271/12/2012 

 

 

(Projekt) 

 

UMOWA  Nr ZP 272/ ….../2012 
 

na „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach’’ zawarta w dniu .......................... 

2012 r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie zwana w dalszej części umowy 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie   - mgr inż. Antoni Kopeć 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy              - mgr Małgorzaty Wujciów 

 

z jednej strony, a: 

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

................................................................................................................................, 

 

Zwanym dalej Wykonawcą  uprawnionym do wykonywania robót objętych niniejszą umową na 

podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia .................  

 

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawcą przyjmuje do wykonania: „Remont i przebudowa świetlicy 

wiejskiej w Gniechowicach” 

1. Integralną częścią umowy są: 

a) opis przedmiotu umowy (załącznik nr 1) 

b) czynniki cenotwórcze (załącznik nr 2); 

c) uproszczone kosztorysy ofertowe w poszczególnych branżach (załącznik nr 3); 

d) zestawienie rzeczowo- finansowe (załącznik nr 4); 

e)   wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom (załącznik nr 5).  

2. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z posiadaną 

dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane 

materiały powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem budowlanym. 

2. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, w tym materialną, za szkody powstałe z jego 

winy podczas wykonywania robót. 

4*.  Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona siłami własnymi. 

4*.  Wykonawca oświadcza, iż część zakresu przedmiotu umowy zrealizuje z udziałem 

podwykonawców. Szczegółowy zakres prac realizowanych z udziałem podwykonawców określa 

załącznik nr 5 do umowy. 

*Zapis projektowy zostanie zredagowany na podstawie zapisów zawartych w złożonej ofercie  
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a) Wykonawca wykona zakres robót .......................................................................... przy pomocy 

Podwykonawcy ......................... 

b) Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie części robót wykonywanych przez Podwykonawcę.  

c) 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. 

d) Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

e) Umowy, o których mowa w ust.4 lit. c) i d) powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

f) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia  

za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę. 

g) W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym 

Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy 

z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu 

lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust.4  

lit. c), Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust.4 lit. f). 

h) W sytuacji określonej w ust.4 lit. g) Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: 

wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu 

dostosowania warunków umowy do ustaleń określonych w niniejszej umowie.  

i) W przypadku rozliczenia robót, które zostały w całości lub części wykonane z udziałem 

Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: kserokopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem faktury (rachunku), wystawioną przez 

Podwykonawcę, kserokopię dowodu zapłaty faktury przez Wykonawcę potwierdzoną  

za zgodność z oryginałem oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy o przyjęciu należności 

z tytułu wykonanych robót budowlanych. 

j) W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.4 lit. i), Zamawiający nie 

dokona odbioru robót oraz wstrzyma płatność należności Wykonawcy, do czasu otrzymania 

tych dokumentów. 

k) Ustalenia ust.4 lit. i) oraz j) stosuje się odpowiednio do umów Podwykonawców z kolejnymi 

Podwykonawcami. 

l) Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy 

powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego  

z powodów określonych w ust.4 lit. g), j) oraz k). 

m)  Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego 

Paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 

wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń niniejszego 

Paragrafu, w tym potrącenie należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, aż do 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy włącznie. 

 

§ 3 

1. Ustala się termin wykonania robót 

a) rozpoczęcia - 14 dni od daty podpisania umowy; 

b) zakończenia - 15.10.2012 r. 

   

§4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) Przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy; 
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b) Przekazanie dziennika budowy 

c) Przekazanie projektu budowlanego i wykonawczego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Zabezpieczenie placu budowy; 

b) Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego; 

c) Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy; 

d) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 

e) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w 

zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 

f) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 

g) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót; 

h) Realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy; 

i) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

j) Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 

określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 

k) Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

l) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach; 

m) Zapewnienie wszystkim mieszkańcom dojście do posesji; 

n) Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy; 

o) Zapewnienia obsługi geodezyjnej (w tym także wznowienie i odtworzenie punktów osnowy 

geodezyjnej) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót.  

p) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126); 

q) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

siedziby, nazwy , konta bankowego , nr NIP, REGON i telefonu. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 

w § 1 w wysokości …………………………………………………….. zł brutto (słownie złotych: 

…………………….................................. ...............................).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty wykonania robót wynikających z dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji technicznych, opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 

1 do umowy, a także koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, w tym koszty wszystkich robót 

przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu 

budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy – opłaty za media, dozorowania budowy, 

transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy 

Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów. 
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter maksymalny dla wszystkich robót określonych 

w niniejszej umowie zgodnie z art. 632 k.c. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo 

śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania umowy przez 

Wykonawcę. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 100 000 zł na jeden wypadek 

niezależnie od ilości zdarzeń. 

2. Ubezpieczenie o którym mowa w § 6 ust. 1 winno ubezpieczać każdą ze stron umowy oraz 

podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym 

paragrafie, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez 

Zamawiającego końcowego odbioru.  

4. Umowa ubezpieczenia będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

od daty zawarcia umowy na realizację zadania. Umowa ubezpieczenia powinna zapewnić 

wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia 

poniesionej szkody. 

5. Wykonawca jest zobowiązany również do przedłożenia Zamawiającemu kopii dowodów wpłat 

składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, 

pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Kwota ta zostanie 

potrącona z przysługujących Wykonawcy należności. 

 

§ 7 

Ustala się następujący sposób rozliczania i zapłaty za wykonane prace: 

1. Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, 

za zakończone elementy robót, określone w zestawieniu rzeczowo-finansowym (zał. nr 4).  

 Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić protokół wykonania zakończonych 

elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a 

określający zakres robót i ich wartość. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90 % wartości 

całego zadania.  

2. Zapata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu czynności określonych w § 10. 

3. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki. 

 

§ 8 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 

§ 9 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy 

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

2. Okres gwarancji i rękojmi na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przy udziale 

Zamawiającego przeglądów rocznych i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. 

4. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. 

5. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji.  

6. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi.  
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7. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

 

§ 10 

Strony ustalają następujące zasady odbiorów częściowych i końcowego: 

1. Po zakończeniu części robót Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru ich wykonanie. 

2. Inspektor nadzoru potwierdzi jakość i ilość wykonanych robót na protokole wykonania robót 

częściowych załączanym do faktury częściowej. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót 

wykonanych w realizacji przedmiotu umowy, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy, 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. W odbiorze końcowym uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

5. Czynności odbioru końcowego robót wykonanych w realizacji przedmiotu umowy, rozpoczną się 

w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru, a zakończą w ciągu 21 dni. 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

a) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie 

z przepisami i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy 

-  3 egz. 

b) atesty i aprobaty na zastosowane materiały – 3 egz. 

c) protokoły odbioru niezbędne przy realizacji tego typu robót. 

d) dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem poprawkami lub zmianami, 

które wynikły w trakcie realizacji inwestycji, 

e) mapę inwentaryzacji powykonawczej – 3 egz.  

f) oryginał wraz z kopią dziennika budowy; 

g) oświadczenie geodety potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

7. Odbiór końcowy będzie odbiorem całości robót określonych w przedmiocie zamówienia 

stanowiącego załącznik nr 1, i polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod 

względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do 

użytkowania świetlicy wiejskiej. 

8. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad podczas odbioru końcowego, Zamawiający może: 

a)  obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

b)  zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego; 

c)  odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić do odbioru ponownie. W tym przypadku za 

datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do 

ponownego odbioru; 

d)  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

9. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji i 

rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.  

10. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru robót. 

 

§ 11 

Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego  - ………………………………….. 

 

 Zamawiający ustanawia kierownika budowy -…............................................................................ 
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§ 12 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych przez zapłatę kary umownej: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu 

zakończenia robót przedmiotu umowy określonego w § 3 umowy; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad; 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar z przysługującego 

wynagrodzenia. 

 

§ 13 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu, przed 

podpisaniem umowy, równowartość 5% wartości umownej brutto, tj. ……………………. zł 

(słownie: …………………), w formie …………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust 1 zostanie zwolnione w 

następujący sposób: 

a) część zabezpieczenia tj. 70% gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót,  

w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze, 

b) pozostała część w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi. 

 

§14 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z 

niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 50 Kc). 

 

§15 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy, np. zmiana terminu 

realizacji, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia 

umowy a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

a) Zmiana terminu z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych; 

b) Konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień przez uprawnione organy i właścicieli 

mediów; 

c) Stwierdzenie występowania w obrębie realizowanych robót nie naniesionych na mapie sieci 

kolidujących z rozwiązaniami projektowymi; 

d) Konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu; 

e) Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót  

f) Wprowadzenie zmiany, która w razie przyjęcia: przyśpieszy ukończenie robót, obniży koszt 

ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawi sprawność lub 
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zwiększy wartość ukończonych robót dla Zamawiającego lub w inny sposób będzie korzystna 

dla Zamawiającego; 

g) Wprowadzenie robót zamiennych wynikających z przepisów art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4b) 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 10.243.1623 tj. z późn. zm.), 

o nieprzekraczalnej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy; 

h) Klęska żywiołowa; 

i) Siła wyższa; 

j) Zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 

k) Zmiana osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 

określone w SIWZ, 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych 

przez strony pod rygorem nieważności. 

 

§16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. 10.243.1623 tj. z późn. zm.) wraz  

 z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 10.113.759 tj. z późn. zm.). 

 

§17 

Sprawy sporne, których nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 

do Umowy ZP 272/………./2012 

z dnia ..............2012 r. 

 

 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach”. 

 

ZAKRES PRAC OBEJMUJE WYKONANIE: 

 

ELEMENT, 

URZĄDZENIE 

INSTALACJA  

MATERIAŁ, 

SPOSÓB 

WYKONANIA  

STAN 

TECHNICZNY, 

ZUŻYCIE  

ROBOTY  DO  

WYKONANIA  
UWAGI  

1 2  3  4  5  

1. FUNDAMENTY  I  ŚCIANY  PIWNIC  

Ściany 

fundamentowe  

i piwnice  

Mur z cegły 

pełnej na 

zaprawie 

wapiennej  

Zawilgocenie – brak 

izolacji 

przeciwwilgocio-

wych duże ubytki 

wskutek korozji 

murów   

Wykonać pionową izolację 

przeciwwilgociową ze 

szczeliną wentylacyjną za 

pomocą maty TEFOND. 

Dolna krawędź maty na 

poziomie spodu ław 

fundamentowych. 

Przemurowanie ścian 

piwnicznych na grubości  

12 cm  

Nie wykonywano 

odkrywek 

fundamentów. 

Należy przyjąć 

głębokość 1 m i 

długość 80 m.  

Przemurowania o 

powierzchni 50 m
2
  

2. ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE  I  KOMINY  

Przemurowania 

ścian 

wewnętrznych  

Cegła pełna na 

zaprawie 

cementowo – 

wapiennej; 

beton 

komórkowy 

gr. 12 cm  

-  

Otwory drzwiowe w 

pomieszczeniach 1/21, 

1/24  

i 2/1  

Łącznie około 9 m
2 
 

przemurowań; ściany 

działowe zaplecza 

według obmiaru  

Murowanie 

ścian 

zewnętrznych 

zespołu węzłów 

sanitarnych i 

kuchni  

Beton 

komórkowy 

odmiany 600 

na zaprawie 

klejowej  

-  
Ściany murowane w 

całości jako nowe  

18,8 mb muru i 

wieńca.  

Kominy 

masywne.  

Murowane z 

pełnych cegieł 

ceramicznych.  

Niedrożne  

Udrożnić przewody 

kominowe. Przemurować 

główny trzon kominowy 

skrzydła zachodniego. Na 

kominach wentylacyjnych 

zamontować daszki 

[czapy] kominowe. 

Przemurowanie 

końcówek 

pozostałych 

kominów.  
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Otworzyć przewody do 

poszczególnych 

pomieszczeń według 

projektu. Osadzić wkładkę 

w kominie kotłowni. 

Założyć nowe kratki 

wentylacyjne.  

Kominy 

konstrukcji 

lekkiej  

Kominy 

wentylacyjne 

z blachy 

stalowej lub 

laminatów  

Elementy nowe  

Zamontować kominy 

wentylacyjne w dachach 

nad węzłami sanitarnymi, 

zapleczem kuchennym, 

sceną i strychem sali  

WLO i ZeFir 

UNIWERSAL  

3. STROPY  

Strop nad 

pomieszczeni

ami 1/5 i 1/6  

Strop o belkach 

drewnianych, 

podłoga z desek, 

podsufitka z 

desek – 

otynkowana  

Strop częściowo 

zarwany; 

podstemplowany 

awaryjnie  

Wyburzenie ścian 

działowych nad stropem, 

demontaż wszystkich 

warstw podłogowych i 

sufitu łącznie z zasypką, 

demontaż zniszczonych 

belek, osadzenie nowych; 

wypełnienie wełną 

mineralną, ślepa podłoga z 

płyt OSB 22 mm, sufit z 

dwóch warstw płyt GKFI  

33 m
2 
 stropu do 

wymiany  

Strop nad 

świetlicą  

Podsufitka z 

desek 

drewnianych na 

legarach. Deski 

podbite trzciną i 

otynkowane  

Legary i deski 

skorodowane 

biologicznie; tynk 

odspojony  

Demontaż sufitu w całości 

wraz z legarami. Naprawa 

pasów dolnych wiązarów 

głównych, montaż nowych 

legarów i sufitu 

podwieszonego na ruszcie 

stalowym z dwóch warstw 

płyt GKFI, ułożenie 

paroizolacji i ocieplenia z 

wełny szklanej grubości 20 

cm, zabezpieczenie całej 

więźby chemicznym 

środkiem ogniochronnym 

[na przykład FOBOS]  

277 m
2 
 sufitu do 

wymiany  

4. DACHY  I  STROPODACHY 

Stropodach 

nad sceną i 

przyległymi 

pomieszczeni

ami  

 

Pokrycie z papy 

na deskowaniu; 

obróbki z 

blachy stalowej 

ocynkowanej; 

podsufitka z 

płyt 

pilśniowych.  

 

 

Stan podsufitki 

niezadowalający. 

Brak izolacji 

termicznej. 

Pokrycie dachu nie 

spełnia wymagań 

ochrony 

przeciwpożarowej.  

 

Demontaż podsufitki i 

pokrycia dachowego, 

sprawdzenie stanu więźby. 

Zabezpieczenie 

ogniochronne więźby i 

wykonanie sufitu jak nad 

świetlicą. Wykonanie 

nowego pokrycia 

dachowego z blachy 

stalowej oraz montaż 

kominków 

wentylacyjnych. Pokrycie 

z blachy stalowej na 

deskowaniu z płyt OSB 22 

mm; obróbki z blachy 

60 m
2 
 sufitu do 

wymiany, nowe 

kominki 

wentylacyjne; 

zlikwidować 

wentylację przez 

ścianę  
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stalowej ocynkowanej. 

Stropodach 

nad węzłami 

sanitarnymi i 

kuchnią  

Pokrycie z papy 

na deskowaniu; 

obróbki z 

blachy stalowej 

ocynkowanej.  

Stan zadowalający. 

Przebudowa 

stropodachu w 

wyniku 

przebudowy 

zaplecza.  

Pokrycie z blachy stalowej 

na deskowaniu z płyt OSB 

22 mm; obróbki z blachy 

stalowej ocynkowanej. 

Zabezpieczenie 

ogniochronne i wykonanie 

sufitu jak nad świetlicą. 

140 m
2
 połaci  

Stropodach 

nad 

południową 

częścią 

skrzydła 

zachodniego 

[poddasze 

użytkowe]  

Pokrycie 

dachowe z płyt 

falistych typu 

BITUWELL. 

Krokwiowa 

konstrukcja 

drewniana; 

podsufitka 

tynkowana. 

Brak ocieplenia, 

miejscowe 

zniszczenia 

podsufitki.  

Między krokwiami ułożyć 

15 cm wełny szklanej +  

5 cm między rusztem płyt 

GKFI. Zabezpieczenie 

ogniochronne i wykonanie 

sufitu jak nad świetlicą.  

130 m
2
 połaci  

5. IZOLACJE  TERMICZNE  

Ściany 

zewnętrzne  

Murowane z 

cegieł 

ceramicznych i 

pustaków 

żużlobetonowyc

h  

Brak izolacji 

termicznych za 

wyjątkiem 

południowej ściany 

świetlicy i zaplecza 

sanitarnego – 

przegrody 

nieocieplone nie 

spełniają wymagań 

ochrony cieplnej  

Wykonać ocieplenie 

przebudowanego zaplecza 

i pozostałych elewacji 

metodą lekką – mokrą z 

użyciem styropianu FS 15 

o grubości 12 cm.  

Powierzchnia 

elewacji do 

ocieplenia 450,0 m
2
  

Stropodachy   

Konstrukcja 

drewniana; sufit 

otynkowany  

Nad świetlicą i 

poddaszem brak 

ocieplenia. 

Stropodach nad 

węzłami 

sanitarnymi nowy.  

Wykonać ocieplenie 

według punktu IV.  
 

6. SCHODY  

Schody 

zewnętrzne 

przed salą 

świetlicy  

Schody 

betonowe; 

podesty z kostek 

betonowych.  

Stan dobry.  

Przebudowa schodów 

związana z wykonaniem 

dodatkowych drzwi oraz 

budowa pochylni dla 

niepełnosprawnych, 

Pochylnia z kostek 

betonowych; schody 

wykładane ceramicznymi 

płytkami 

antypoślizgowymi 

[TARTAN TUBĄDZIN].  

Powierzchnia do 

przebudowy  

60 m
2
  

Schody 

zewnętrzne 

przed 

zapleczem 

kuchennym.  

Schody 

betonowe 

wylewane na 

gruncie.  

Nowy element.  

Obwodowa ściana 

fundamentowa wylana z 

betonu osadzona na 

głębokości przemarzania. 

Schody wyłożone płytkami 

ceramicznymi jak wyżej.  

Powierzchnia 

schodów z podestem 

4,5 m
2
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Schody 

wewnętrzne 

do piwnicy  

Murowane z 

cegieł 

ceramicznych  

Wykruszenia, 

zużycie 

mechaniczne  

Przemurowanie 

zniszczonych stopnic 

cegłami klinkierowymi 

klasy minimum 250  

Powierzchnia 

schodów do naprawy 

około 4,0 m
2
  

Schody 

wewnętrzne 

do mieszkania 

na piętrze  

Drewniane, 

zabiegowe, 

policzkowe  

Stan 

niezadowalający. 

Zniszczenia 

mechaniczne i 

biologiczne. Nie 

spełniają wymagań 

ergonomicznych  

Po zdemontowaniu starych 

schodów nowe wykonać 

jako monolityczną, 

betonową konstrukcję. 

Stopnice wyłożyć płytkami 

ceramicznymi. Kod 

schodów 9 x 16,36 x 29 

cm.  

Balustrady stalowe o 

wysokości 1,1 m  

Powierzchnia 

schodów 6,5 m
2
  

7 mb balustrady.  

7. ŚCIANY  DZIAŁOWE  

Ściany 

działowe na 

parterze i w 

piwnicy.  

Murowane z 

cegły dziurawki 

na zaprawie 

cementowo – 

wapiennej  

Nowe  

Wszystkie ściany działowe 

za wyjątkiem sceny 

wymurować od nowa 

według rysunku.  

Wszystkie istniejące 

ściany działowe w 

strefie węzłów 

sanitarnych do 

wyburzenia. Obmiar 

według projektu.  

Ściany 

działowe na 

poddaszu.  

Ściany z płyt 

gipsowo – 

kartonowych na 

stelażu 

stalowym  

Nowa  

W trakcie prac 

rozbiórkowych usunąć 

wypełnienie muru 

pruskiego ze ścian 

podłużnych. Po wymianie 

stropu konstrukcję 

obudować płytami GKFI i 

wypełnić wełną mineralną.  

Wyburzenia ścian 

działowych na 

poddaszu jak w 

punkcie III.  

8. STOLARKA  OKIENNA  

Okna  

 

Okna zespolone 

i skrzynkowe o 

ramach 

drewnianych; 

okna z PCW  

Stan 

niezadowalający i 

dobry [PCW].  

Wymiana na nowe okna 

jednoramowe z PCW z 

wyłączeniem pięciu okien 

w elewacji południowej, 

które należy wykonać z 

drewna z odtworzeniem 

detali i profili ozdobnych. 

Podziały i układ szprosów 

według istniejących 

wzorów [dotyczy zarówno 

okien drewnianych, jak i z 

PCW.] Trzy otwory 

okienne w ścianie 

wschodniej sceny do 

przemurowania pustakami 

szklanymi spełniającymi 

warunek E 30.  

1,64 x 3,60 – 4 szt. - 

drewniane, łukowe  

1,64 x 2,18 – 1 szt. - 

drewniane, łukowe  

1,16 x 1,90 – 4 szt. – 

PCW  

1,50 x 1,50 – 2 szt. – 

PCW  

0,36 x 0,70 – 2 szt. – 

PCW  

1,14 x 1,65 – 2 szt. – 

PCW  

1,01 x 1,06 – 2 szt. – 

przemurowanie 

pustakami 

szklanymi  

0,60 x 0,86 – 1 szt. - 

przemurowanie 

pustakami 

szklanymi  

Wszystkie wymiary 

w metrach, w świetle 

muru wykończonego.  
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9. STOLARKA  DRZWIOWA  

Drzwi 

zewnętrzne 

świetlicy i 

klatki 

schodowej  

Drewniane  Stan dobry  

Wymienić drzwi na nowe 

z pierwszym skrzydłem o 

szerokości minimum 0,9 m 

w świetle [podział 

niesymetryczny].  

Droga ewakuacyjna. 

Drzwi do świetlicy 

dostosować do 

pionowego podziału 

okien [podział na trzy 

pola].  

Drzwi 

zewnętrzne 

wejścia 

bocznego 

[„zimowego”] 

Drewniane  Nowe  

Skrzydło płycinowe; 

szerokość w świetle 100 

cm.  

Drzwi i montaż z 

certyfikatem EI 30.  

Rysunek płycin jak 

głównych drzwi 

wejściowych do 

świetlicy.  

Droga ewakuacyjna. 

Drzwi 

zewnętrzne 

zaplecza.  

Stalowe  Nowe  

Podział niesymetryczny ze 

skrzydłem o szerokości 

minimum 0,9 m w świetle. 

 

Drzwi 

zewnętrzne do 

pomieszczeń 

pod sceną.  

Drewniane, 

klepkowe.  

Stan 

niezadowalający  

Wymienić drzwi na nowe 

ze skrzydłem stalowym o 

szerokości 0,9 m w 

świetle.  

Możliwy demontaż 

kraty zewnętrznej.  

Drzwi 

kotłowni i 

magazynu 

paliwa  

Stalowe  Nowe  
Montaż z certyfikatem EI-

30 i EI 60.  

Warunek EI-30 dla 

drzwi kotłowni i EI 60 

dla drzwi magazynu 

paliwa.  

Drzwi 

wewnętrzne 

do piwnicy  

Drewniane, 

deskowe.  

Stan 

niezadowalający  

Wymienić drzwi na nowe 

ze skrzydłem stalowym.  

Bez wymagań p. 

ppoż. . 

Drzwi 

wewnętrzne 

pomiędzy 

pomieszczeni

ami 1/9 i 1/24.  

Drewniane, 

dwuskrzydłowe  
Stan średni.  

Konieczna wymiana drzwi 

ze względu na wymagania 

ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wymienić na drzwi 

stalowe, jednoskrzydłowe.  

Drzwi i montaż z 

certyfikatem  

 EI 30.  

Drzwi 

wewnętrzne 

pomiędzy 

pomieszczeni

ami 1/1 i 1/9 

oraz 1/10  

Drewniane, 

dwuskrzydłowe  
Stan zadowalający  

Konieczna wymiana drzwi 

ze względu na wymagania 

ewakuacji. Wymienić na 

drzwi drewniane, 

dwuskrzydłowe. Podział 

niesymetryczny ze 

skrzydłem o szerokości 

minimum 0,9 m w świetle.  

Drzwi i montaż do 

pomieszczenia 1/9 z 

certyfikatem  EI 30. 

Drzwi 

wewnętrzne 

pomiędzy 

pomieszczeni

ami 1/1 i 1/20.  

Drewniane, 

dwuskrzydłowe  
Nowe  

W celu zamontowania 

drzwi wykonać nowy 

otwór drzwiowy.  

Drzwi i montaż do 

pomieszczenia 1/20 z 

certyfikatem  EI 30.  

Drzwi 

wewnętrzne 

pomiędzy 

pomieszczeni

ami 1/21 i 

1/20.  

Drewniane,   

jednoskrzydłowe  

Stan średni. Nie 

spełniają warunku 

ochrony 

przeciwpożarowej.  

W celu zamontowania 

drzwi powiększyć otwór 

drzwiowy.  

Drzwi i montaż do 

pomieszczenia 1/20 z 

certyfikatem  EI 30.  
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Drzwi 

wewnętrzne 

pomiędzy 

pomieszczeni

ami 1/19 i 

1/20.  

PCW lub 

aluminium  
Nowe  

Montaż nowego zestawu 

drzwi jednoskrzydłowych 

z naświetlem.  

Drzwi maksymalnie 

przeszklone  

Drzwi 

wewnętrzne 

węzłów 

sanitarnych  

Drewnopochodne  Nowe  

Drzwi z materiałów 

drewnopochodnych i 

stalowe zaopatrzone w 

kratki wentylacyjne. Drzwi 

do poszczególnych 

węzłów stalowe, 

zaopatrzone w 

samozamykacze. Drzwi na 

korytarzu 1/10 wykładane 

na ścianę.  

5 szt. drzwi 

stalowych, gładkich z 

kratką wentylacyjną; 

3 szt. drzwi gładkich 

z mat 

drewnopochodnych. 

z kratką 

wentylacyjną; 7 szt. 

drzwi pełnych 

kabinowych. 

Wymiary według 

części rysunkowej 

projektu 

Drzwi 

wewnętrzne 

zespołu 

kuchennego i 

korytarzowe 

[1/10 do 1.21]  

Stalowe  Nowe  
Drzwi na korytarzu 1/10 

wykładane na ścianę.  

4 szt. drzwi z 

kratkami 

wentylacyjnymi i 1 

szt. drzwi pełnych  

Drzwi 

pozostałe  

Płytowe z 

materiałów 

drewnopochod-

nych  

Niezadowalający  

Wymiana na nowe lub 

montaż dodatkowych, 

nowych drzwi   

5 szt. do wymiany,   

2 szt. nowych drzwi. 

Wymiary według 

rysunków.  

10. PODOKIENNIKI  I  PARAPETY  

Parapety 

świetlicy  

Blacha stalowa 

powlekana  
Dobry  Pozostawić bez zmian  

Dotyczy 4 szt. okien 

frontowych 

świetlicy.  

Parapety 

pozostałe  
Cementowe  Zadowalający  

Zamontować parapety z 

blachy stalowej 

powlekanej.  

19 szt. Wymiary 

według części 

rysunkowej projektu.  

Podokienniki  Brak  -  

W kuchni i piwnicy 

podokienniki wyłożyć 

płytkami ceramicznymi jak 

okładziny ścian. W 

pozostałych 

pomieszczeniach 

podokienniki wyłożyć 

płytami z konglomeratu 

grubości 2,5 cm. Okna na 

strychu bez 

podokienników.  

19 szt. Długość 

podokienników jak 

szerokość otworów 

okiennych; szerokość 

według obmiaru 

powykonawczego.  

11. TYNKI  I  OKŁADZINY  ZEWNĘTRZNE  

Tynk elewacji  

Cementowo – 

wapienny i 

strukturalny od 

strony 

frontowej.  

Stan 

niezadowalający i 

zły. Od strony 

frontowej dobry.  

Ze względu na ocieplenie 

elewacji należy wykonać 

nowe tynki na podkładzie 

zbrojonym siatką w 

systemie ocielenia metodą 

lekką – mokrą. Zastosować 

Przed ociepleniem 

elewacji należy skuć 

odspojony tynk 

istniejący i uzupełnić 

brakujące połacie 

tynku tynkiem 
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strukturalny tynk akrylowy 

o ziarnie grubości 2 mm.  

cementowo – 

wapiennym gładkim. 

Dopiero po 

wyrównaniu i 

wysezonowaniu 

podłoża można 

wykonać prace 

ociepleniowe. Nie 

dotyczy elewacji 

południowej sali 

świetlicy.  

12. TYNKI  I  OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE  

Tynki  
Cementowo – 

wapienne  
Stan zadowalający  

Zagrzybione połacie tynku 

należy skuć. Podłoże 

naprawić [jeśli jest taka 

potrzeba] i odkazić 

preparatem 

grzybobójczym. Uzupełnić 

ubytki tynku.  

W węzłach sanitarnych i 

kuchni wszystkie tynki 

nowe. Zastosować tynki 

wapienno – gipsowe 

układane na mokro. 

Dopuszczalne 

zastosowanie tynków 

cementowo – wapiennych.  

Powierzchnia do 

naprawy około  

20 m
2
. Nie dotyczy 

sufitów w 

pomieszczeniach 1/1 

i 1/5. tynki w 

węzłach sanitarnych i 

kuchni według 

obmiaru.  

Tynki sufitów 

w 

pomieszczeni

ach 1/1 i 1/5  

Cementowo – 

wapienne  

Stan 

niezadowalający i 

zły.  

Demontaż i wykonanie 

nowych sufitów z dwóch 

warstw płyt GKFI na 

stelażu stalowym.  

310 m
2
 sufitów do 

wymiany. Porównaj 

punkt III.  

Okładziny w 

węzłach 

sanitarnych i 

kuchni  

Płytki 

ceramiczne  

Stan dobry i 

zadowalający.  

Ze względu na 

przebudowę zaplecza 

sanitarnego i kuchennego 

wszystkie okładziny nowe 

– do wysokości nadproży 

drzwi, nie mniej niż 2 m.  

Powierzchnia 

nowych okładzin 

według obmiaru.  

13. MALOWANIE 

Zewnętrzne  Farba akrylowa  Nowa 

W trakcie ocieplania 

elewacji należy 

zastosować tynk barwiony 

w masie w kolorze 

wybranym przez 

Inwestora. W zależności 

od instrukcji producenta 

może być konieczne 

wykonanie jednokrotnego 

malowania 

wyrównawczego.  

Powierzchnia 

malowania jak 

ocieplanej elewacji 

Wewnętrzne  

Farba emulsyjna 

lub akrylowa 

odporna na 

wilgoć  

Nowa  

Należy wykonać nowe 

powłoki malarskie w 

całym obiekcie. W sali 

głównej według odrębnego 

projektu wnętrza.  

Powierzchnia według 

obmiaru z projektu.  
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14. PODŁOGI 

Podłoga w 

pomieszczeni

u nr 1/1 [sala 

główna]  

Parkiet dębowy  
Stan 

niezadowalający  

Całą podłogę należy 

zdemontować. Nie 

rozpoznano podłoża pod 

podłogą. Zakłada się brak 

masywnej podbudowy. 

Należy wykonać podsypkę 

piaskową gr. 10 cm, 

ułożyć podwójnie folię PE, 

10 cm styropianu FS 20, 

folię PE i wykonać 

wylewkę betonowa 

grubości 8 cm [dylatacje!]. 

Na betonie wylać jastrych 

samopoziomujący i ułożyć 

parkiet dębowy grubości 

minimum 22 mm oraz 

płytki ceramiczne według 

rysunku podłogi.  

Powierzchnia 277,00 

m
2
   

Na scenie [40,00 m
2
] 

wystarczające może 

być oszlifowanie i 

polakierowanie 

podłogi. W 

zależności od 

wymagań Inwestora 

istniejąca podłoga 

może służyć za 

podłogę ślepą – 

podkład pod parkiet 

jak na sali.  

Podłoga w 

węzłach 

sanitarnych i 

kuchni  

Płytki 

lastrykowe  
Stan średni  

Na całej powierzchni 

węzłów sanitarnych i 

kuchni wykonać nowa 

posadzkę z płytek 

ceramicznych. Warstwy 

podbudowy jak w sali 

świetlicy do wylewki 

betonowej włącznie.  

Powierzchnia według 

obmiaru z projektu.  

Podłoga w 

pozostałych 

pomieszczeni

ach parteru  

Deski iglaste, 

płytki 

ceramiczne, 

wykładzina 

PCW na 

deskach  

Stan 

niezadowalający  

Wymiana warstw 

podłogowych. Na 

jastrychu 

samopoziomującym ułożyć 

wykładzinę z PCW lub 

płytki ceramiczne.  

Powierzchnia według 

obmiaru z projektu. 

Nie dotyczy 

pomieszczenia 1/20.  

Podłoga w 

piwnicy  

Posadzka 

ceglana  

Stan 

niezadowalający i 

zły  

Całą podłogę należy 

zdemontować Należy 

wykonać podsypkę 

piaskową gr. 10 cm, 

ułożyć podwójnie folię PE, 

10 cm styropianu FS 20, 

folię PE i wykonać 

wylewkę betonowa 

grubości 8 cm [dylatacje!]. 

Na betonie ułożyć płytki 

ceramiczne. . 

Powierzchnia według 

obmiaru z projektu.  

Podłoga w 

pomieszczeni

ach na strychu  

Deski iglaste, 

wykładzina 

PCW na 

deskach  

Stan 

niezadowalający i 

zły  

Całą podłogę należy 

zdemontować i wykonać 

nowe warstwy według 

punktu III.  

Powierzchnia według 

obmiaru z projektu. 

Pod płytkami 

ceramicznymi ułożyć 

systemowy podkład 

na podłoża 

krytyczne.  

15. BALUSTRADY 

Balustrady 

przed 
Brak  Nowy element  

Balustradę wykonać z 

profili stalowych. 

Na przykład BKN 

według katalogu 
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wejściem 

głównym i od 

strony 

zaplecza  

Balustrady przy rampie dla 

niepełnosprawnych z 

podwójnym pochwytem 

zgodnym z przepisami 

szczegółowymi.  

Korpalski. Długość 

łącznie  33 m.  

Balustrada 

schodów 

wewnętrznych 

skrzydła 

zachodniego  

Drewniana  Stan zły  

Balustradę wykonać z 

profili stalowych jako 

element nowy na nowych 

schodach.  

7 mb balustrady. Na 

przykład BR2 

według katalogu 

Korpalski.  

16. INSTALACJE  SANITARNE 

Centralne 

ogrzewanie  

Ogrzewanie 

centralne, 

wodne, zasilane 

z kotła na 

paliwo stałe. 

Grzejniki 

stalowe – 

rurowe.  

Stan 

niezadowalający  

Wykonać nową instalację 

grzewczą według 

załączonego projektu. 

Kocioł co zasilany olejem 

opałowym, grzejniki 

płytowe i ogrzewanie 

podłogowe; 

rozprowadzenie w 

warstwach posadzkowych.  

Konieczność 

zaadaptowania 

pomieszczeń 

piwnicznych dla 

nowej kotłowni wraz 

z magazynem paliwa.  

Szczegóły w 

branżowym projekcie 

wykonawczym.  

Wentylacja  

Otwory 

wywiewne w 

ścianach i 

włączenia do 

istniejących 

kominów  

Stan zły  

1. W głównej sali świetlicy 

należy wykonać otwory 

wentylacyjne w stropie. W 

przestrzeni strychu otwory 

połączyć przewodami 

wentylacyjnymi z blachy 

stalowej lub typu SPIRO z 

centralami wentylacyjnymi 

i czerpniami w tylnej 

ścianie szczytowej 

budynku. Wymienić kratki 

wentylacyjne na 

istniejących kominach.  

2. W kuchni odciąg z 

okapu nad trzonem 

kuchennym wyprowadzić 

przez dach i zaopatrzyć w 

wentylator wywiewny. 

Wentylacja ogólna kuchni 

mechaniczna. Nawiew z 

oddzielnej centrali  

usytuowanej na strychu. 

Wywiew wentylatorem 

wyciągowym 

umieszczonym na dachu.  

3. Pomieszczenia wc 

wentylować przez kominki 

osadzone w trakcie 

remontu stropodachu. Na 

kratkach wentylacyjnych 

zamontować wentylatory 

osiowe uruchamiane z 

oświetleniem.  

4. We wschodniej ścianie 

Zaprojektowano 

wentylację 

mechaniczną 

nawiewno – 

wywiewną świetlicy, 

kuchni i „kuźni” 

[pom. 1/20]  

 

90 mb przewodów 

powietrznych w 

otulinie.  

 

Przy włączeniu do 

kominów powtórnie 

zbadać drożność 

kominów.  

 

Na przejściu 

przewodów 

wentylacyjnych 

przez ścianę 

oddzielenia 

pożarowego do 

pomieszczenia 1/20 

zamontować klapy 

odcinające E 60.  

 

Szczegóły w 

branżowym projekcie 

wykonawczym. 
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pomieszczenia 1/20 

zamontować kratki 

wentylacji mechanicznej 

obsługiwanej przez 

oddzielną centralę 

usytuowaną na strychu.  

Kanalizacja 

deszczowa  
 Stan zadowalający  -  

Przebieg kanalizacji 

nierozpoznany. 

Dostosować 

włączenia 

przebudowanego 

zaplecza.  

Kanalizacja 

sanitarna  

Włączenie do 

indywidualnej 

oczyszczalni 

ścieków  

Instalacja w stanie 

zadowalającym  

Ze względu na 

przebudowę węzłów 

sanitarnych, piwnicy i 

poddasza oraz zmiany w 

technologii kuchni 

konieczna całkowita 

przebudowa wewnętrznej 

instalacji kanalizacji 

sanitarnej w sposób 

pokazany w projekcie.  

Długość według 

obmiaru z projektu.  

 

Szczegóły w 

branżowym projekcie 

wykonawczym.  

Instalacja 

wodociągowa  
-  

Instalacja w stanie 

zadowalającym  

Ze względu na 

przebudowę węzłów 

sanitarnych, piwnicy i 

poddasza oraz zmiany w 

technologii kuchni 

konieczna całkowita 

przebudowa wewnętrznej 

instalacji wodociągowej w 

sposób pokazany w 

projekcie. Woda ciepła 

przygotowywana w 

kotłowni.  

W pomieszczeniu 1/1 

zamontować szafkę 

hydrantową z wężem 25 

mm długości 30 m.  

Długość według 

obmiaru z projektu.  

 

Szczegóły w 

branżowym projekcie 

wykonawczym.  

17. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  

Tablica 

rozdzielcza  
-  

Stan 

niezadowalający  

Konieczne wykonanie 

całkowicie nowych tablic 

rozdzielczych zgodnych z 

aktualnymi normami.  

Demontaż tablicy 

głównej i dwóch 

tablic podrzędnych.  

Szczegóły w 

branżowym projekcie 

wykonawczym.  

Instalacja 

zasilania 

wentylatorów  

-  Element nowy  

Wykonać zasilanie do 

wszystkich wymienionych 

wyżej wentylatorów wraz 

z instalacją sterowania.  

Szczegóły w 

branżowym projekcie 

wykonawczym.  

Instalacja 

zasilania 

technologii 

kuchni i 

kotłowni  

-  Element nowy  

Wykonać zasilanie do 

projektowanych urządzeń 

technologicznych kuchni 

oraz kotłowni.  

Szczegóły w 

branżowym projekcie 

wykonawczym.  
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Instalacja 

ogólnego 

przeznaczenia  

-  Element nowy  

Wykonać w całości nową 

instalacje oświetlenia 

ogólnego i gniazd 

wtykowych we wszystkich 

pomieszczeniach.  

W pomieszczeniu 

świetlicy można 

zastosować inne 

oprawy [według 

projektu wnętrz] pod 

warunkiem 

uzyskania 

równoważnej mocy 

oświetlenia.  

Instalacje 

ochrony 

przeciwpożar

owej.  

Brak  Element nowy  

Przy wejściu do świetlicy 

zamontować wyłącznik 

pożarowy prądu. Nad 

drzwiami ewakuacyjnymi 

oznakowanie wyjść 

ewakuacyjnych. Na 

drogach ewakuacyjnych 

[korytarze 1/10, 1/9 i 1/5 

zamontować oświetlenie 

ewakuacyjne.  

Szczegóły w 

branżowym projekcie 

wykonawczym.  

18. TEREN  ZEWNĘTRZNY 

Otoczenie 

wejścia 

frontowego  

Nawierzchnie 

wyłożone 

kostkami 

betonowymi  

Dobry  

Częściowa przebudowa 

nawierzchni ze względu na 

wykonanie pochylni i 

przebudowę schodów  

według punktu VI.  

 

Schody 

zewnętrzne  
  

Nowe schody od strony 

zaplecza.  

Wybudować według 

punktu VI. 

Inne 

nawierzchnie 

utwardzone  

Kostka 

betonowa  
Element nowy  

Chodnik od wyjścia z 

zaplecza do granicy 

nawierzchni utwardzonej.  

Łącznie 45 m
2
 

chodnika. 

Powierzchnia 

chodnika 5 cm nad 

terenem.  

 

 
UWAGA!  

WSZYSTKIE ROBOTY W ZAKRESIE SALI GŁÓWNEJ, SZATNI, PIWNICY, PODDASZA 

I WEJŚCIA ! 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZONA DO NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA ZAWIERA 

WIĘKSZY ZAKRES ROBÓT NIŻ ZAKRES OKREŚLONY W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 

do Umowy ZP 272/………./2012 

z dnia ..............2012 r. 

 

Czynniki cenotwórcze 
 

 

 

Rodzaj robót R-g S Kp Kz  M Zysk 

 ......... zł ......... % ......... % ......... % ......... % ......... % 

 ......... zł ......... % ......... % ......... % ......... % ......... % 

 ......... zł ......... % ......... % ......... % ......... % ......... % 

 ......... zł ......... % ......... % ......... % ......... % ......... % 

 

 

 

S i M określają wartość wyrażoną w [%] w stosunku do cen średnich publikowanych  

wg SEKOCENBUD, 

Kp określa wartość kosztów pośrednich do [R-g + S] wyrażoną w [%], 

Kz określa wartość kosztów zakupu materiałów liczone od [M]wyrażoną w [%], 

Zysk określa wartość zysku liczonego od [R-g + S + Kp]wyrażony w [%] 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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 Załącznik nr 5 

do umowy ZP 272/  /2012 

z dnia ..............2012 r. 
 

 

 

WYKAZ PRAC REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM 

PODWYKONAWCÓW 
 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….  

    

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

 

Nr telefonu  ……………………………….   Nr fax-u  ………………………… 

 

 

 

 
Lp. ZAKRES PRAC PODZLECONYCH 

 

( z ewentualnym podziałem na branże) 

WARTOŚĆ BRUTTO 

ROBÓT 

PODZLECONYCH 

RODZAJ UPRAWNIEŃ, 

KTÓRE POSIADAJA 

PODWYKONAWCY 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 

do SIWZ ZP 271/12/2012 

 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ 

 

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………. 

Numer telefonu………………………..Numer fax..………………………. 

 

 

 

        ………………………………….. 

                                                                                                   /podpis i pieczęć wykonawcy/ 

  

Lp. 

Przedmiot zamówienia 

(krótki opis, nazwa, miejsce i 

rodzaj) 

Wartość 

całkowita 

zadania 

brutto  w PLN 

Wartość zadania 

zrealizowanego 

przez 

Wykonawcę 

brutto  w PLN 

Termin  realizacji   

Nazwa 

Zleceniodawcy 

 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.        

2.        

3.        

4.        
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Załącznik nr 6 

do SIWZ ZP 271/12/2012 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB 

KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE 

 

 

 
Nazwisko  

i imię 

lub nazwa 

Proponowane stanowisko w 

realizacji zamówienia lub 

zakres robót 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

rodzaj  i 

numer 

uprawnień 

Udokumentowane  

doświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      ………………………………………………… 
                                                                                                        /podpis i pieczęć wykonawcy/ 
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Załącznik nr 7 

do SIWZ ZP 271/12/2012 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o odbyciu wizji lokalnej 

 

 
 

 Oświadczamy, że odbyliśmy wizję lokalną na Placu Budowy i uzyskaliśmy informacje 

potrzebne do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 

 Po uzyskaniu wspomnianych informacji stwierdzamy, że roboty budowlane wykonamy 

zgodnie z wymogami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu należytej 

staranności, przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

 

 

 

........................., dn. ....................... 

 

            

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

         /podpis i pieczęć wykonawcy/ 

  

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


