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        I owa, dnia 18.08.2009 r.

NR Sprawy SSC.I.341-5/09

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiaj cy :

GMINA  I OWA
adres:  68-120 I owa , ul. eromskiego 27,
tel. (0-68) 368-14-00         fax . (0-68) 368-14-01

Godziny pracy Zamawiaj cego:
w poniedzia ek od 800 do 1600

od wtorku do pi tku od 730 do 1530

e – mail : ilowa@ilowa.pl

adres strony internetowej : www.ilowa.pl

1.1 Tryb post powania:
PRZETARG NIEOGRANICZONY – ART. 39 i 40 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2007 R. NR 223, POZ. 1655 ; DU z 2008r nr 171
poz 1058 z pó . zmianami ).

1.2 Sk adanie o wiadcze , wniosków, zapyta  w niniejszym
post powaniu mo liwe b dzie faxem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Wnioski o pobranie SIWZ oraz pytania do SIWZ przekazane za pomoc  faksu uwa a
si  za z one w terminie, je eli ich tre  dotar a do adresata przed up ywem terminu i
zosta a niezw ocznie potwierdzona na pi mie przez przekazuj cego;
Zamawiaj cy nie dopuszcza telefonicznego sposobu porozumiewania si  z
Wykonawcami;

1.3 Zamawiaj cy o wiadcza, e wszelkie informacje, odpowiedzi na z one zapytania,
modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich
rozstrzygni cia b  zamieszczane na stronie internetowej www.ilowa.pl .

1.4 W przypadku dokumentów dotycz cych post powania protestacyjnego i odwo awczego
Zamawiaj cy dopuszcza wy cznie form  pisemn ;

1.5 W przypadku b dnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z
Wykonawc , Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u nie otrzymania
informacji zwi zanych z przedmiotem zamówienia.

mailto:ilowa@ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
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2. Przedmiot zamówienia.

Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku  oraz zagospodarowanie do
niej przyleg ego terenu

Okre lenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV):

45453000-7 Prace remontowe
45262522-6 Prace murarskie
45262521-9 Prace ok adzinowe
45321000-3 Prace izolacji termicznej
45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne
45310000-3 Prace instalacji elektrycznych
45340000-2 Prace wykonywania ogrodze  zewn trznych

3. Opis przedmiotu zamówienia:

A)  Roboty rozbiórkowe i demonta owe :  wykucia z muru o cie nic, drzwi,  zerwanie
starych posadzek, rozbiórka podsufitek, cianek dzia owych , roboty demonta owe
starych  przyborów sanitarnych
B) Roboty remontowo- budowlane wewn trzne  : uzupe nienia tynków , osadzenie

parapetów podokiennych, wymiana drzwi sali wietlicy , ciany dzia owe
pomieszczenia sanitarnego, stolarka drzwiowa wewn trzna  , uzupe nienie pod
i ocieplenia stropu zaplecza , ok adziny cian glazurowane w pomieszczeniach
sanitarnych , posadzki gresowe , obudowy z p yt gk, szpachlowanie cian i sufitów
, roboty malarskie itp. Powierzchnia u ytkowa remontowanej wietlicy wynosi
80,85 m2

C) Instalacja wod – kan. w pomieszczeniu sanitarnym : wykonanie kanalizacji
podposadzkowej pvc 110 mm, wykonanie instalacji wodnej z tworzywa ppp 20 i 15
mm, wyposa enie instalacji w zawory odcinaj ce kulowe , rewizje itp. monta
umywalek szt.2 i zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce , baterie kulowe 15
mm,pisuar , monta  podgrzewaczy wody (pojemno ciowe) 10l itp.

D) Przy cze sanitarne :roboty ziemne ,wykonanie nowego przy cza z rur PVC
160mm do istniej cego elbetowego zbiornika bezodp ywowego , d ugo c
przy cza L=12 mb

E) Instalacja elektryczna wn trzowa : roboty demonta owe starych opraw ;
przebicie otworów , wykucia bruzd ,monta  i zaprawienie przewodów, monta
puszek, gniazd wtyczkowych , wy czników ; monta  tablicy wn trzowej ,
monta  grzejników elektrycznych ciennych ,monta  opraw o wietleniowych
szt. 12 , wykonanie pomiarów
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F) Ogrodzenie terenu : rozebranie istniej cego ogrodzenia , wykonanie coko u
ogrodzenia z bloczków i okapników betonowych , monta  s upków stalowych ,
monta  ogrodzenia sztachetowego o wysoko ci 120 cm na ryglach drewnianych
78 m2, osadzenie furtek  i wrót o szeroko ci 3m , osadzenie obrze y
betonowych 18 mb i wykonanie nawierzchni chodnika na podsypce cementowo
– piaskowej z kostki betonowej gr 6 cm 16,20 m2

G) Remont elewacji budynku : wymiana okna drewnianego  na pvc w cianie
szczytowej budynku , wykonanie robót przygotowawczych i izolacji termicznej
budynku ze styropian redniej gr.8 cm, wykonanie ok adziny coko u budynku

ytkami klinkierowymi 21,50 m2, ok adziny schodów 9,8 m2, tynk akrylowy
elewacji gr. 1,5 mm ,  prace blacharskie uzupe niaj ce ; wykonanie opaski
wokó  budynku z kostki betonowej  6 cm.
Powierzchnia robót elewacji : 156,30 m2

H) wyposa enie ruchome wietlicy : sto y , krzes a , talerze , sztu ce , rega y itp wg
      szczegó owej specyfikacji za czonej do post powania.

Dok adny zakres i opis technologii wykonania robót znajduje si  w za czonym projekcie
budowlanym; przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót.
Wymaga si , aby Wykonawcy na wykonane roboty udzielili co  najmniej  2  -  letniej
gwarancji jako ci . Wykonawcy dostarcz  materia y w asnym transportem i na w asne
ryzyko.

4.  Nie dopuszcza si  sk adania ofert cz ciowych.

5. Nie dopuszcza si  sk adania ofert wariantowych.

6. Dokumentacja projektowa.

przewidziany do wykonania zakres robót remontowych  nie wymaga opracowania
szczegó owej dokumentacji projektowej
na wniosek wykonawcy zamawiaj cy prze le komplet dokumentów w ci gu 5 dni
od daty z enia wniosku za odp atno ci 15 .

7. Termin wykonania zamówienia.

- 8 tygodni od daty przekazania placu budowy

-

8. Warunki udzia u w post powaniu.

W post powaniu mog  bra  udzia  wykonawcy, którzy spe niaj  nast puj ce warunki:
1. S  uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym.
2. Posiadaj  uprawnienia do wykonywania czynno ci zwi zanych z wykonywaniem

zamówienia.
3. Dysponuj  potencja em technicznym i ekonomicznym niezb dnym do wykonania

zamówienia.
4. Dysponuj  pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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5. Posiadaj  sytuacj  finansow  i ekonomiczn  gwarantuj  wykonanie zamówienia.
6. Za okres ostatnich 5 lat udokumentuj  wykonanie min. 1 zadania odpowiadaj cego

przedmiotowi zamówienia i jego warto ci
7. Nie podlegaj  wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówie  publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177 )

9. Wadium.
Zamawiaj cy nie da wniesienia wadium.

10. Potwierdzenie spe niania warunków udzia u w post powaniu.

Dokumenty potwierdzaj ce spe nianie warunków udzia u w post powaniu:

1. Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia
do ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci  robotom
stanowi cym przedmiot zamówienia (min. 1 zadanie zawieraj ce wykonanie robót
remontowych ogólnobudowlanych); do wykazu nale y za czy  kopi  dokumentu
potwierdzaj cego, e roboty te zosta y wykonane nale ycie.

3. Wykaz osób i podmiotów, które b  wykonywa  zamówienie wraz z informacjami na
temat kwalifikacji niezb dnych do wykonania zamówienia (min. 1 osoba).

     Kadra kierownicza musi posiada :
stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie bran y budowlanej
wpis na list  w ciwej Okr gowej Izby Samorz du Zawodowego, a je eli posiada

uprawnienia wydane po 14.02.1995r – za wiadczenie lub decyzj  o wpisie do
centralnego rejestru prowadzonego przez G ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4. O wiadczenie, i  nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówie  publicznych.

5. Aktualne za wiadczenia w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego oraz w ciwego
oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego
potwierdzaj cych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz
sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo eczne, wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce
przed terminem sk adania ofert

6. Za cz  zaakceptowany projekt umowy lub o wiadczenie o akceptacji warunków umowy.
7. Polisa ubezpieczeniowa wykonawcy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj ce

ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej o warto ci
ubezpieczenia na kwot  nie mniejsz  ni  50% ceny ofertowej brutto wykonawcy

Ocena spe nienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formu y
„spe nia - nie spe nia”, w oparciu o z one o wiadczenia oraz dokumenty potwierdzaj ce
spe nienie tych warunków.

11.  Ka dy wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert .

12.  Termin zwi zania ofert  ustala  si  na  okres 30 dni licz c pierwszy dzie , jako dzie
sk adania ofert.

13. Informacji nt. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak równie  realizacji
przedmiotu zamówienia udziela  Pan Zygmunt Zarzeczny w Urz dzie Miejskim

 tel.  (068) 368-14-16 , fax  (068) 368-14-01,
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e – mail: z.zarzeczny@ilowa.pl

14.  Opis sposobu udzielania wyja nie  dotycz cych specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

1. Wykonawca mo e zwróci  si na pi mie do Zamawiaj cego o wyja nienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj cy udzieli wyja nie
Wykonawcy niezw ocznie, chyba e pro ba o wyja nienie specyfikacji  wp yn a do
Zamawiaj cego na mniej ni  6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiaj cy
prze le tre  wyja nie  wszystkim Wykonawcom, którym dor czono specyfikacj
istotnych warunków zamówienia oraz zamie ci na stronie internetowej na której zosta a
opublikowana SIWZ.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie,
przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmodyfikowa  tre  dokumentów
sk adaj cych si  na specyfikacj  istotnych warunków zamówienia. Ka da wprowadzona
przez Zamawiaj cego zmiana stanie si  cz ci  specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz zostanie dor czona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali
SIWZ oraz zamieszczona na stronie, na której zosta a opublikowana SIWZ.
Zamawiaj cy przed y okre lony w pkt XI ust. 3 termin sk adania ofert w celu
umo liwienia Wykonawcom uwzgl dnienia w przygotowywanych ofertach
otrzymanych wyja nie  lub zmian je eli w wyniku modyfikacji tre ci SIWZ niezb dny
jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i
zobowi zania Zamawiaj cego i Wykonawcy odno nie wcze niej ustalonego terminu

 podlega y nowemu terminowi.

15. Zaleca si  wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, gdzie b  prowadzone
roboty, w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezb dnych
do przygotowania i z enia oferty.

16. Kryteria oceny ofert :
- cena  wykonania zamówienia 100 %

Z tytu u niniejszego kryterium maksymalna ilo  punktów wynosi 100.
Oferta o najkorzystniejszej (najni szej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozosta e ceny
obliczone dla badanych ofert zostan  porównane z ofert  o najkorzystniejszej (najni szej)
cenie brutto, stosuj c poni szy wzór:

C = (Cmin : Co) x (100%) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie za cen  za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cmin - najni sza cena w ród wszystkich podlegaj cych ocenie ofert,
Co - cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez wykonawc , dla
którego wynik jest obliczany.

17. Zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena wykonania  zamówienia
obejmuje wszystkie elementy sk adowe, za wykonanie których Zamawiaj cy jest
zobowi zany wykonawcy zap aci , w tym równie  podatek VAT.
Cen  nale y poda  w z otych polskich – brutto z wydzieleniem warto ci podatku VAT.
Cen  oferty nale y obliczy  na podstawie  kosztorysu ofertowego. Uwaga-(podan  cen

ofertow  nie nale y traktowa  jako cen  rycza tow )

mailto:z.zarzeczny@ilowa.pl
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18. Ofert  nale y przygotowa  w sposób nast puj cy :
Ofert  wraz z za czonym kosztorysem (pod rygorem odrzucenia oferty bezwzgl dnie

obowi zuj ca jest tre  i forma kosztorysu za czonego do SIWZ) nale y z  w
opakowaniu opisanym :

adresem sk adaj cego ofert ,
adresem Zamawiaj cego,
oraz has em:

„Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz
zagospodarowanie do niej przyleg ego terenu”

 Nie otwiera  przed dniem 16.09.2009 r., godz. 1215.

- dokumenty oferty powinny by spi te i z one wewn trz opakowania,
- kopie dokumentów powinny by  potwierdzone „za zgodno  z orygina em” przez
wykonawc  lub osob  przez niego uprawnion  (do oferty nale y za czy  pe nomocnictwo).

19. Termin sk adania ofert.

Oferty nale y sk ada  do dnia 16.09.2009 r. do godziny 1200.
Oferty nale y sk ada  w sekretariacie Urz du Miejskiego (I pi tro).

20.  Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nast pi dnia 16.09.2009 r. o godzinie 1215 w siedzibie Zamawiaj cego
w pok.  Nr 8 , I pi tro

21. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy nie jest wymagane.

22. Kary umowne.
Z tytu u nienale ytego wykonania, Zamawiaj cy przewiduje zastosowanie kar
umownych:

- za opó nienie w zako czeniu robót budowlanych : 0,05% ceny umownej, za ka dy
dzie  opó nienia,

- za odst pienie od realizacji przedmiotu umowy: 10 % ceny umownej.

23. Zamawiaj cy za cza do siwz projekt umowy w celu zapoznania si  i
jej zaakceptowania.

24. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wybrany wykonawca oraz wszyscy wykonawcy, którzy z yli oferty w post powaniu,
zostan  niezw ocznie powiadomieni o wyborze oferty, o wykluczeniu z post powania,
o odrzuceniu ofert.

       Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie okre lony w odr bnym zawiadomieniu.

25. rodki ochrony prawnej:
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1. rodki ochrony prawnej okre la dzia  VI, rozdzia y 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z
dnia 13 kwietnia 2007r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 82 poz. 560
z pó n. zm.).

2. Protest wnosi si  w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powzi  lub móg
powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia, z
zastrze eniem protestu dotycz cego specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
który wnosi si  nie pó niej ni 7 dni przed up ywem terminu sk adania ofert.

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiaj cy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot

nieuprawniony.
5. Protest powinien wskazywa  oprotestowan  czynno  lub zaniechanie

zamawiaj ce-go, a tak e zawiera danie, zwi e przytoczenie zarzutów oraz
okoliczno ci  faktycznych  i prawnych uzasadniaj cych wniesienie protestu.

6. Z uwagi na warto  zamówienia nie przekraczaj  równowarto ci kwoty
wymienionej w RPRM zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy wykonawcy nie przys uguje
prawo wnoszenia odwo  do prezesa UZP i skarg do s du.

Za czniki do SIWZ  :

- formularz ofertowy – za cznik nr 1,
- o wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu - za cznik nr 2,
- o wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post powania – za cznik nr 3,
-  do wiadczenie wykonawcy – za cznik nr 4,
-  potencja  kadrowy – za cznik nr 5,

wzór umowy – za cznik nr 6,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.- za cznik nr 7
przedmiar robót  - za cznik nr 8

- kosztorys ofertowy – za cznik nr 9
- wyposa enie wietlicy – za cznik nr 10

Uwaga : warto  z za cznika nr 9 i 10 stanowi  b dzie jedn  cen  oferenta zawart  w
ofercie ( za . nr 1 )

………………………………………………………………
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Za cznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazw :

Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku  oraz zagospodarowanie do
niej przyleg ego terenu

Tryb post powania : przetarg nieograniczony.

Post powanie opublikowane :
-  na tablicy og osze  w siedzibie zamawiaj cego,
-  na stronie internetowej Urz du: www.ilowa.pl
-  na portalu internetowym Urz du Zamówie  Publicznych.

1. Dane dotycz ce wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………

Nr telefonu /faks ……………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….…………………………………….……….

REGON ……………………………………….…………….…………………….……….

2. Dane dotycz ce zamawiaj cego :
nazwa: GMINA I OWA
adres: I owa,  ul. eromskiego 27
Nr tel. (0-68) 368-14-00
REGON : wpisa  !
NIP :         wpisa  !
adres e-mail: ilowa@ilowa.pl

3. Zobowi zania wykonawcy.

Zobowi zuj  si  wykona  przedmiot zamówienia za cen  umown

Kwota netto.........…………….…… z

(s ownie: ……………………………………………………………………………………)

Podatek VAT  ............. % VAT …………......… z

(s ownie: …………………………………………………………………………………)

Cena wykonania zamówienia brutto: ............................... z

(s ownie: ………………………………………………………..............…………………)

http://www.ilowa.pl
mailto:ilowa@ilowa.pl
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4. O wiadczenia wykonawcy :
1. zobowi zuj  si  wykona  zamówienie w okresie: 8 tygodni od daty przekazania

placu budowy
2. na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres: 24 miesi cy

licz c od daty odbioru ko cowego przedmiotu zamówienia.
3. uwa am si  za zwi zanego niniejsz  ofert  do dnia ………………………………
4. zamówienie wykonamy samodzielnie*
5. cz  zamówienia (okre li  zakres)

……………………………………………………
......................................…………………………………………………………………
……......................................……………………………………………………………
………………….…………………………… zamierzamy powierzy  podwykonawcom*,

6. na potwierdzenie spe nienia wymaga  do oferty za czam nast puj ce o wiadczenia
i dokumenty :

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

5. Oferta wspólna ( je eli wyst puje ).

 Pe nomocnik wykonawców wspólnie sk adaj cych ofert :

Nazwisko, imi  …………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6. Zastrze enie wykonawcy

Ni ej wymienione dokumenty sk adaj ce si  na ofert  nie mog  by  ogólnie udost pnione
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………..........…………………………
(imi  i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................



10

Za cznik nr 2
....................................
    piecz  wykonawcy

WIADCZENIE
o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu

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

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

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

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

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

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

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

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

Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wiadczam, e spe niam warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pó niejszymi zmianami )

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................
( podpis i piecz  osoby upowa nionej )
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Za cznik nr 3
....................................
    piecz  oferenta

WIADCZENIE
o nie podleganiu wykluczeniu z post powania

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

......

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

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

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

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

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

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

......

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

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

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

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

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

wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó niejszymi zmianami ).

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................
( podpis i piecz  osoby upowa nionej )
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Za cznik nr 4

 DO WIADCZENIE  WYKONAWCY

Lp.
Nazwa

zamawiaj cego
Rodzaj robót Warto  robót Czas realizacji

Do wykazu nale y za czy  kopi  dokumentu potwierdzaj cego, e roboty te zosta y wykonane nale ycie.

..........................., dnia ..................2009r.

......................................................
( podpis i piecz  osoby upowa nionej )
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 Za cznik Nr 5

POTENCJA  KADROWY

Sporz dzi  i za czy  do oferty wykaz osób i podmiotów, które b  wykonywa  zamówienie lub b
uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb dnych do
wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nich czynno ci.
Wymagane jest dysponowanie: min. 1 osob  z uprawnieniami w bran y budowlanej ,, nale  do Izby
In ynierów Budownictwa.
Do wykazu nale y za czy  kopi  dokumentu potwierdzaj cego posiadanie uprawnie  oraz kopi
za wiadczenia o wpisie do w ciwej Izby Samorz du Zawodowego.
W przypadku sk adania oferty przez wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia, ww.
warunek wykonawcy mog  spe nia cznie.

Nazwisko i imi Proponowana rola
w realizacji zamówienia

Rodzaj uprawnie Nr uprawnie

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................
( podpis i piecz  osoby upowa nionej )
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 Za cznik Nr 6

W Z Ó R   U M O W Y    Nr.................

W dniu ........... 2009 roku , w I owej  pomi dzy Gmin  I owa , z siedzib  w I owej przy
eromskiego 27   reprezentowan  przez:

Adama Gliniaka - Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy I owa - Ewy Pasternak - Jerz
zwan  dalej Zamawiaj cym, a :

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

.....
zwanym dalej Wykonawc , reprezentowanym przez:

1. ..........................................................................

2. ..........................................................................
zosta a  zawarta  umowa  nast puj cej  tre ci:

§ 1

1. Podstaw    zawarcia   umowy  stanowi  zamówienie publiczne nr ..........................................
2. Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania nast puj cych robót :

„Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku  oraz zagospodarowanie do
niej przyleg ego terenu ”

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj  wynagrodzenie rycza towe w wysoko ci
…………… z  netto (s ownie: ………………………………….) plus podatek VAT wed ug
stawki …..  w kwocie ………………. co daje wynagrodzenie rycza towe brutto w wysoko ci
……………. z  (s ownie: ……………………………………………………...).

2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 nie b dzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.
3. Okre lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia rycza towego stanowi zap at  za kompletne wykonanie

przedmiotu umowy w sposób zapewniaj cy oczekiwany rezultat zgodnie z przed on
dokumentacj  projektow . Ró nice pomi dzy przyj tymi przez Wykonawc  w ofercie
przetargowej ilo ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo ciami, cenami i
koniecznymi do wykonania elementami stanowi  ryzyko Wykonawcy i obci aj  go w ca ci.

4. W przypadku istotnej modyfikacji zakresu wiadczenia Wykonawcy strony dokonaj  zmiany
umowy w formie aneksu. Dokonuj c modyfikacji zakresu wiadczenia Wykonawcy, strony
wyodr bni :

1) roboty zamienne, przez które rozumie si  roboty, które Wykonawca wykona w zamian
robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty dodatkowe, przez które rozumie si  roboty niezb dne do prawid owego
wykonania przedmiotu umowy, a których nie mo na by o przewidzie  w pierwotnej
dokumentacji projektowej,

3) roboty zaniechane przez które rozumie si  roboty obj te pierwotn  dokumentacj
projektow , a których wykonanie sta o si  zb dne.

5. Modyfikacja wiadczenia Wykonawcy winna nast pi  w sposób odpowiedni do pierwotnych
warunków umowy.
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6. Podstaw  okre lenia wynagrodzenia za roboty zamienne b dzie protokó  konieczno ci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys ró nicowy sporz dzony przez Wykonawc  metod
szczegó ow , przy czym w przypadku wykonywania robót wed ug nowej technologii cena robót
zostanie obliczona w sposób okre lony poni ej:

a) stawka r-g, wska nik kosztów po rednich i zysku – b  to same z wielko ci  tych
sk adników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;

b) ceny materia ów i sprz tu – wed ug rednich cen opublikowanych w kwartalnej
informacji cenowej o cenach materia ów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i
pracy sprz tu SEKOCENBUD, obowi zuj cych w chwili opracowania oferty i
zawieraj cych ceny zakupu dla materia ów, a w przypadku ich braku wed ug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiaj cym.

Tak sporz dzony kosztorys ró nicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiaj cego, b dzie stanowi  podstaw  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Roboty dodatkowe o cznej warto ci nie przekraczaj cej 3% wynagrodzenia umownego
stanowi  ryzyko Wykonawcy i nie skutkuj  zwi kszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Roboty
dodatkowe przekraczaj ce t  wielko  Zamawiaj cy powierzy w odr bnym trybie po
przeprowadzeniu negocjacji.

8. Podstaw  okre lenia wynagrodzenia za roboty zaniechane b dzie protokó  konieczno ci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporz dzony przez Wykonawc  metod  szczegó ow ,
tj. okre laj cy ilo  jednostek przedmiarowych zakresu robót polegaj cych zaniechaniu
pomno onych przez ceny jednostkowe wynikaj ce z kosztorysu ofertowego, stanowi cego
podstaw  obliczenia ceny w ofercie. Tak sporz dzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego, b dzie stanowi  podstaw  zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. Warto  robót zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy.

9. W przypadku zaistnienia przes anek o których mowa w pkt 6 i 8 zmiana wynagrodzenia
rycza towego uzasadni sporz dzenie aneksu do umowy.

10. Nale no ci b  regulowane z konta Zamawiaj cego…………………………………………..
Nr ………………………….. w terminie do 30 dni od daty z enia u Zamawiaj cego faktury.

11. Ustala si  rozliczenie na podstawie faktury ko cowej atnej po zako czeniu i odbiorze
ko cowym robót dokonanym przez inwestora i Inspektora Nadzoru.

§ 3

1. Zamawiaj cy zobowi zuje si  udost pni  Wykonawcy front robót w ci gu 3 dni od dnia
podpisania umowy.

2. Termin zako czenie robót  ustala si  na dzie : ………...2009 roku.
3. Dopuszcza si  mo liwo  zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w

ust 2 w razie wyst pienia jednej z nast puj cych okoliczno ci:
1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powsta ych z przyczyn le cych po stronie

Zamawiaj cego;
2) dzia ania si y wy szej, za które uwa a si  zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

wyst puj ce po zawarciu umowy, a których Strony nie by y w stanie przewidzie  w
momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemo liwiaj  wykonanie
przedmiotu umowy w sposób nale yty;

3) istotnej modyfikacji zakresu wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy,
która powoduje konieczno  zmiany terminu zako czenia wykonania przedmiotu umowy;

4) opó nie  w realizacji zamówienia b cych nast pstwem wad zawartych w dostarczonej
przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót;

4.   Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia po stwierdzonej jednej z okoliczno ci
wskazanych w ust 3 b dzie uzasadnia a zawarcie aneksu do umowy.

§ 4
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1. Na prace obj te niniejsz  umow  Wykonawca udziela gwarancji:
1) na roboty budowlane: 24 miesi ce,
2) na materia y: zgodnie z gwarancj  producenta.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si  w dniu nast pnym po zako czeniu odbioru ko cowego
robót.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zuje si  do usuni cia usterek w terminie 7 dni od daty
zg oszenia przez Zamawiaj cego, je eli b dzie to mo liwie technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony, nie d szym jednak ni  21 dni.

4. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo obci enia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuni cia
wad je li Wykonawca nie przyst pi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zg oszenia.

5. Umowa w cz ci okre laj cej obowi zki Wykonawcy z tytu u gwarancji, po odbiorze
przedmiotu umowy, b dzie stanowi  dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.

§ 5

1. Zamawiaj cy powo uje inspektora nadzoru w osobie: Henryk Widawski, dzia aj cego w
granicach umocowania okre lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................, dzia aj cego w
granicach umocowania okre lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414).

§ 6

1. Zlecenie robót podwykonawcom:
1) Zamawiaj cy dopuszcza zlecenie podwykonawcom cz ci robót wymienionych w ofercie
wykonawcy;
2) Przed wprowadzeniem podwykonawcy na plac budowy Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu

do akceptacji podwykonawc  oraz umow  z nim zawart ;
3) Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  wobec zamawiaj cego na roboty, które wykonuje

przy pomocy podwykonawców, odpowiadaj c za ich dzia ania i zaniechania jak za w asne.
4) Wykonawca przedstawi  max. 5 dni przed up ywem terminu p atno ci za wiadczenie o nie

zaleganiu z p atno ciami wobec podwykonawcy podpisane przez tego podwykonawc .

§ 7

1. Zako czenie wykonania robót Wykonawca zg asza na pi mie Zamawiaj cemu.
2. Zamawiaj cy zobowi zuje si  przyst pi  do odbioru ko cowego wykonanych robót w ci gu 14

dni od daty  zg oszenia ich zako czenia.
 Zamawiaj cy dokonuje odbioru z udzia em Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
3. Zamawiaj cy sporz dza protokó  odbioru. Protokó  podpisuj  strony umowy.
4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przed a umownego

terminu zako czenia robót.
§ 8

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiaj cemu przys uguje prawo
odst pienia od umowy w nast puj cych sytuacjach:

1) w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y
w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy;
odst pienie od umowy w tym wypadku mo e nast pi  w terminie miesi ca od powzi cia
wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach; w takim przypadku Zamawiaj cy wyp aci
Wykonawcy odpowiedni  do zaawansowania prac cz  umówionego wynagrodzenia.

2) zostanie og oszona upad  Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy w zakresie, który uniemo liwia

wykonanie przez Wykonawc  przedmiotu umowy,
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4) Wykonawca nie rozpocz  robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj cego
onego na pi mie i wyznaczaj cego termin na podj cie robót,

5) Wykonawca przerwa  realizacj  robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa d ej ni  dwa
tygodnie,

2. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej i powinno zawiera  uzasadnienie.
Odst pienie z przyczyn, o których mowa w pkt 2-5) powy ej mo e nast pi  w terminie miesi ca
od powzi cia przez Zamawiaj cego wiadomo ci o okoliczno ciach uzasadniaj cych odst pienie.

§ 9

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:
1.) za opó nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko ci 0,05% wynagrodzenia brutto

okre lonego w § 2 ust. 1 za ka dy dzie  opó nienia;
2.) z tytu u odst pienia od umowy przez Wykonawc , z przyczyn niezale nych od

Zamawiaj cego w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto okre lonego w § 2 ust. 1,
3.) z tytu u odst pienia od umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn le cych po stronie

Wykonawcy w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto okre lonego w § 2 ust. 1,
4.) za zw ok  w usuni ciu wad w okresie gwarancji i r kojmi w wysoko ci 0,1% warto ci

wynagrodzenia brutto okre lonego w § 2 ust. 1 za ka dy dzie  zw oki licz c od dnia
ustalonego na usuni cie wad.

2. Strony zastrzegaj  prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego w przypadku, gdy
wysoko  szkody przewy szy nale ne kary umowne.

§ 10

Integraln  cz  niniejszej umowy stanowi  oferta cenowa wraz z kosztorysem ofertowym.

§ 11

Do obowi zków Wykonawcy nale y Posiadanie polis ubezpieczeniowych, wa nych nie pó niej
ni  od daty podpisania umowy do czasu odbioru ko cowego obejmuj cych:

1. Ubezpieczenie w pe nym zakresie od odpowiedzialno ci cywilnej kontraktowej w zwi zku
z realizacj  niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej w asno ci
spowodowanego dzia aniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w
wysoko ci, co najmniej warto ci kontraktu,

2. Ubezpieczenie w pe nym zakresie od odpowiedzialno ci cywilnej deliktowej z tytu u
prowadzonej dzia alno ci wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej

asno ci spowodowanego dzia aniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z
polis  OC na sum  ubezpieczenia równ , co najmniej warto ci kontraktu. Wykonawca
przedstawi Zamawiaj cemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

§ 12

1. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za szkody wyrz dzone osobom trzecim w zwi zku z
prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwi zane z bezpiecze stwem, higien  pracy i
ochron  przeciwpo arow  w zwi zku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca
robót.

3. Wykonawca nie mo e, bez pisemnej zgody Zamawiaj cego, dokona  przelewu wierzytelno ci
wynikaj cych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaj  pod rygorem niewa no ci zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu.

5. Wszelkie spory zwi zane z wykonaniem umowy b dzie rozstrzyga  s d w ciwy dla siedziby
Zamawiaj cego.
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6. W sprawach nie uregulowanych umow  maj  zastosowanie przepisy pzp, Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

7. Umowa zosta a sporz dzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla ka dej ze stron.

 ZAMAWIAJ CY  WYKONAWCA

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


