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Dzia  I : Instrukcja dla Wykonawców

Rozdzia  1 . ZAMAWIAJ CY

1.1  Informacja o Zamawiaj cym:
GMINA I OWA
adres: 68-120 I owa , ul. eromskiego 27
tel. (68) 368 14 00 ( 68) 368 14 11 fax . (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

1.2 Informacje ogólne

1. Osob  uprawnion  do kontaktów z wykonawcami jest p. Alicja
Balik, tel. 68 / 368-14-11, fax 68/ 368-14-01.
e-mail : a.balik@ilowa.pl

2. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy oraz
wykonawcy przekazuj  faxem na numer jw. lub e-mailem na adres :
a.balik@ilowa.pl Ka da ze Stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza
fakt ich otrzymania. Przes anie dokumentu e-mailem bez wzgl du na

czenie czy nie w czenie przez wykonawc  opcji potwierdzenia uznane
dzie, jako dokonane tj. wys ane i otrzymane w tej samej chwili. Zawsze

dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego z wnioskiem o wyja nienia

dotycz ce tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ),
kieruj c swoje zapytania w formie podanej w pkt. 2.

4. Wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ mo na sk ada  do Zamawiaj cego nie
pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu
sk adania ofert.

5. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania
wniosków, o których mowa w pkt. 3 i 4.

6. Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania
wynikaj ce z tre ci z onego wniosku, jednak nie pó niej ni  na dwa dni
przed up ywem terminu sk adania ofert.

7. Tre  wyja nienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiaj cy
przekaza  SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy.
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8. Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia wraz z za cznikami w wersji
elektronicznej na CD mo na odebra  w siedzibie Zamawiaj cego nieodp atnie
w pokoju numer 2 przy ul. eromskiego 25 (wej cie od podwórza).

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców
wyja nie  dotycz cych tre ci z onej oferty.

10. W uzasadnionych przypadkach, przed up ywem terminu sk adania ofert,
Zamawiaj cy mo e zmieni  tre  specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiaj cy zamie ci na stronie internetowej
Gminy, a tak e przeka e niezw ocznie wszystkim wykonawcom, którym
dor czono SIWZ.

11. W przypadku, gdy zmiana powodowa  b dzie konieczno  zmian w
przygotowaniu oferty, Zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert z
uwzgl dnieniem czasu niezb dnego do wprowadzenia tych zmian.

12. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
13. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.
14. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z  u yciem aukcji

elektronicznej.
15. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie  uzupe niaj cych zgodnie z

art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy P.z.p.
16. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
17. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci  zwrotu kosztów udzia u w

          post powaniu.
     18. Zamawiaj cy nie przewiduje prowadzenia rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym
           a Wykonawc  w walucie obcej. Walut  obowi zuj  w niniejszym
           post powaniu jest: PLN

Rozdzia  2 . TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o warto ci szacunkowej  nie przekraczaj cej kwot
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo
zamówie  publicznych - dla robót budowlanych.
2.1. Post powanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia
       2004r. Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113,
       poz. 759 z pó niejszymi zmianami ).
2.2. Post powanie prowadzone jest w j zyku polskim, z zachowaniem formy
       pisemnej.
2.3. Finansowanie: rodki w asne i rodki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju
       Regionalnego : Inwestujemy w wasz  przysz . Program Operacyjny
       Wspó pracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Rozdzia  3 . OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Pogranicze Pi knieje -  Rekompozycja  Parku Dworskiego w I owej ,
jako element wspierania dost pno ci do dziedzictwa kulturowego.



3.1 Przepisy prawne reguluj ce podstaw  wykonywania zamówienia:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.

U. z dnia 25.06.2010r Nr 113 poz. 759);
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118  ze zm.);
3) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r O ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami ( Dz. U. z 2003r nr 162, poz. 1568 z pó n. zmianami )
4) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr

92, poz. 881);
5) rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w

sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

6) rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji  dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecze stwa i ochrony  zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

7)   przepisy i wytyczne bran owe.

 3.2 Przedmiot zamówienia:
Wspólny S ownik Zamówie  (CPV) :
 45.00.00.00-7 ROBOTY BUDOWLANE

45.22.00.00-5  ROBOTY IN YNIERYJNE I BUDOWLANE
45.45.30.00-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
45.23.31.61-5  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE CIE EK PIESZYCH
45.11.13.00-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
45.33.20.00-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE
45.31.00.00-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

77.70.00.00-3  US UGI OGRODNICZE
           77.21.16.00-8  SADZENIE DRZEW

3.3 Przedmiot zamówienia  obejmuje :
I . Roboty budowlane :

1. Odtworzenie uk adu wodnego w rejonie Ogrodu Japo skiego, Stawu Dworskiego,
renowacja kana ów wodnych i koryta rzeki Czernej Ma ej, w tym :  rów dop ywowy; rzeka
Czerna Ma a ; kana  obwodowy ; budowle betonowe doprowadzalnika wody do stawu ;
ruroci gi pvc ; umocnienie koryta rzeki i kana u obwodowego ; renowacja zbiornika wodnego ;
zastawka pi trz co – spustowa ; renowacja stawu ; budowle ogrodu japo skiego ; remont
istniej cego progu.

2. Odtworzenie cz ci cie ek i wykonanie nowych nawierzchni wraz z wykonaniem
schodów terenowych wyposa eniem parku w awki, kosze na miecie ,w tym : roboty
rozbiórkowe ; nawierzchnie wirowe ; nawierzchnie z kostki granitowej ; nawierzchnie wirowe
pod awkami ; nawierzchnie klinkierowe ; wyrównanie terenu pod namioty ; wyrównanie
istniej cej cie ki ; oznakowanie drogowe ; schody terenowe ; schody nr 1,2,3 ; pomost
drewniany ; ma a architektura.

3. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami i furtami, w tym : roboty rozbiórkowe ; ogrodzenie
na wzór istniej cego  starego ; ogrodzenie systemowe.

4. Remont fontanny nr 1 i 3. odtworzenie fontanny nr 2 oraz nasadzenia.
5. Urz dzenie placu zabaw i odwodnienie.
6. Urz dzenie placu do wicze  dla doros ych ; boisko do gry w kule ; roboty zieleni.



7. Urz dzenie wybiegu dla psów i nasadzenia.
8. Remontu k adki nr 5, w tym : roboty rozbiórkowe ; renowacja muru ; renowacja ok adziny z

piaskowca ; remont schodów g ównych ; konstrukcja schodów bocznych ; remont nawierzchni;
odtworzenie elementów architektonicznych.

9. Remont k adki nr 6 , w tym : roboty rozbiórkowe ; renowacja muru ; konstrukcja pomostu.
10. Remontu k adki nr 7, w tym : roboty rozbiórkowe ; renowacja murów i s upów ; konstrukcja

adki ; odtworzenie elementów architektonicznych.
11. Remontu i odtworzenie detali dekoracyjnych cznika , w tym : roboty rozbiórkowe ;

konstrukcja schodów ; konstrukcja cznika ; renowacja ok adziny z piaskowca ; renowacja
muru ; pokrycie pagody ; renowacja nawierzchni ; roboty tynkarskie ; odtworzenie elementów
architektonicznych ziele  i nasadzenia.

12. Restauracja Ogrodu Japo skiego , w tym : renowacja mostku nr 8 ; renowacja mostku nr
9; brama Tori ; herbaciarnia ; awki ; cie ki kamienne ; cie ka z bali ; schody kamienne ;
nasadzenia ; ziele  ; latarnie.

13. Zagospodarowanie dawnego Ogrodu Ró anego , w tym : prace rozbiórkowe ; roboty
ziemne ; ma a architektura ; ziele  i ogrodzenie ; treja  ; treja  stalowy.

14. Odtworzenie murowanego treja u na zamkni ciu osi Ogrodu Chi skiego.
15. Wykonanie dojazdu do posesji od ul. Ogrodowej oraz ziele .
16. Utwardzenie placu z miejscami postojowymi , w tym : roboty rozbiórkowe ; nawierzchnia

parkingu ; ziele  ; renowacja nawierzchni zabytkowej.
17. Lokalizacj  toalety tymczasowej.
18. Remont pomieszczenia punktu informacyjnego oraz remont elewacji.
19. Odtworzenie dawnej bramy wej ciowej.
20. Renowacji uk adu zieleni ,w tym : wycinka oraz piel gnacja drzew ; renowacja zieleni ;

ziele  na osi Ogrodu Chi skiego ; nasadzenia cyprysików ; nasadzenia os onowe przy
lokalizacji urz dze  do fontann; aleja grabowo – d bowa ; nasadzenia po usuni ciu drzew.

21. Remont bram ksi ycowych, w tym : roboty rozbiórkowe ; brama ksi ycowa nr 1 ; brama
ksi ycowa nr 2.

II. Roboty sanitarne , w tym : roboty ziemne ; przy cza wodoci gowe i studnia wodomierzowa
z kr gów betonowych 1200 mm; ruroci gi i uzbrojenie do fontann1,2,3 ; zespó  pompowo –
filtracyjny ; odwodnienie placu z miejscami postojowymi ; przy cze kanalizacji sanitarnej do
toalety tymczasowej.

III. Roboty elektryczne :
1. O wietlenie i iluminacja parku , w tym : demonta  istniej cego o wietlenia w rejonie
zbiornika wodnego ; zasilanie parku od ul . aga skiej i Ogrodowej  ; budowa o wietlenia parku
obwód 1,2,3 ; budowa o wietlenia w okolicach parkingu ; zasilanie WC ; instalacje Punktu
Informacyjnego.
2. Monitoring cz ci parku, w tym : instalacje monitoringu i alarmowe ; linie wiat owodowe i
zasilaj ce kamery ; kamery i szafki osprz towe.

Szczegó owy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa;
przedmiary robót  i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru , które
stanowi  za czniki do niniejszej specyfikacji.

Roboty budowlane prowadzone b  m. innymi  pod nadzorem Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

3.4. Wykonawca  jest zobowi zany sporz dzi  kalkulacj  ceny ofertowej na
       podstawie przedmiarów robót stanowi cych za cznik  SIWZ z zachowaniem
       uk adu, kolejno ci tj. ka da pozycja z kosztorysu ofertowego winna by
       wyceniona wed ug kolejno ci i bez pomini cia pozycji,  z cenami  jednostkowymi



       i warto ci  wszystkich  robót
3.5. Niniejszy przedmiot zamówienia nale y  wykona   zgodnie z za czonym do
        SIWZ  projektem budowlanym oraz za czonymi  przedmiarami robót.
3.6. Wykonawca sporz dzi harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania
       przedmiotu zamówienia ( etap umowy )

3.7. Wykonawca  wykona i zamontuje  dwie tablice zgodnie z wytycznymi /za . do
       specyfikacji/ Instytucji Zarz dzaj cej w zakresie informacji i promocji dla
       beneficjentów :

 tablic  informacyjn  w trakcie trwania robót budowlanych, i  przedmiot
          zamówienia zosta  dofinansowany przez  Uni  Europejsk ,

 tablic  pami tkowa  po zako czeniu robót budowlanych.
Na  obu tablicach winny znale  si  :
 logo programu:

        odniesienie do EFRR:

Informacja dotycz ca programu:
Program Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej

                    Polska - Saksonia 2007-2013

       Tablica informacyjna powinna zawiera  elementy:
 emblemat Unii Europejskiej, spe niaj cy normy graficzne okre lone w

          za czniku I do Rozporz dzenia nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w
 aktualnie obowi zuj cym brzmieniu oraz odniesieniu do Unii Europejskiej;

odniesienie do EFRR „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”  wraz z
          has em „Inwestujemy w wasz  przysz ”  podkre laj cym warto  dodan
          pomocy;

 logo Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Polska -Saksonia
           2007 – 2013.
        Informacje te powinny zajmowa  co najmniej 25 % powierzchni tablicy.

3.8. Ponadto Wykonawca uwzgl dni w cenie oferty:
 koszt i wykonanie obs ugi geodezyjnej (w tym koszt i  wykonanie map oraz

          obmiarów  powykonawczych  )
 koszt wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej i tablicy pami tkowej o

           których mowa w punkcie 3.7.

Rozdzia  4 . TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA



Termin realizacji zadania:
1) rozpocz cie przedmiotu zamówienia –  7 dni od daty zawarcia umowy;
2) zako czenie wykonywania przedmiotu zamówienia : do 30 wrze nia 2013 r.

Rozdzia  5 . WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPE NIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy spe niaj
warunki dotycz ce :
1) posiadania uprawnie   do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub

czynno ci, je eli przepisy prawa  nak adaj  obowi zek ich posiadania;
2) posiadania  wiedzy i do wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5.2. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia /np. w formie
       Konsorcjum/.
5.3. W przypadku wspólnego ubiegania si , Wykonawcy ustanawiaj  pe nomocnika
       do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie  zamówienia publicznego
       albo do reprezentowania w post powaniu i zawarcia  umowy w  sprawie
       zamówienia publicznego. Na potwierdzenie ustanowienia pe nomocnika
       Wykonawcy za czaj  do oferty stosowne pe nomocnictwo.
5.4. Je eli oferta Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia,
       zostanie wybrana, Zamawiaj cy da przed zawarciem umowy w sprawie
       zamówienia publicznego, umowy reguluj cej wspó prac  tych  Wykonawców.

5.5. Opis sposobu dokonywania oceny spe nienia warunków okre lonych
       w punkcie 5.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
w  zakresie  posiadania  przez Wykonawc  uprawnie  do wykonywania okre lonej
dzia alno ci lub czynno , Zamawiaj cy nie da od Wykonawcy     potwierdzenia
posiadania uprawnie  do wykonywania dzia alno ci, gdy   przepisy prawa nie
nak adaj   obowi zku posiadania takowych uprawnie ;  w zakresie  posiadania
wiedzy i do wiadczenia Zamawiaj cy uzna za spe niaj cego ten wymóg
Wykonawc ,  który w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem sk adania ofert, a
je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest  krótszy - w tym okresie, wykona  roboty
budowlane, odpowiadaj ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.  Za roboty
odpowiadaj ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uwa a si  mi. roboty:

 budowlano-remontowe obejmuj ce w zakresie istniej cych obiektów; roboty w
zakresie zagospodarowania i urz dzania terenu w tym: elementy ma ej
architektury tym urz dzanie placów zabaw, wykonanie nawierzchni cie ek i
alejek z kostki granitowej i nawierzchni wirowych; prace polegaj ce na
renowacji parków zabytkowych (piel gnacja istniej cego stanu oraz nowe
nasadzenia drzew i krzewów);

 sanitarne w szczególno ci w zakresie wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej
wraz z ich uzbrojeniem;

 elektryczne – wykonanie o wietlenia;
 melioracyjne w zakresie robót ziemnych oraz umocnie  dna i skarp kana ów i



rowów i renowacji istniej cych stawów (zbiorników ma ej retencji).
Na potwierdzenie spe nienia  tego warunku Wykonawca z y wraz z ofert
dokument  okre lony w punkcie  6.1 podpunkt 2 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z za czonymi  do niego dokumentami
potwierdzaj cymi, e roboty te zosta y wykonane zgodnie  z zasadami  sztuki
budowlanej i prawid owo uko czone.
Wykonawcy wyst puj cy wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
mog  spe ni  powy szy warunek cznie.
Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów,
niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i

dzie dysponowa  zasobami  niezb dnymi do realizacji zamówienia, w
szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

1) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiaj cy uzna za  spe niaj cego te wymogi tego Wykonawc , który

dzie dysponowa  co  najmniej jedn  osob  :

posiadaj  uprawienia do prowadzenia  prac przy obiektach
zabytkowych – zgodnie z Rozporz dzeniem  Ministra Kultury z dnia
27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, bada   konserwatorskich i architektonicznych, a tak e
innych dzia  przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków oraz bada
archeologicznych i poszukiwa   ukrytych lub porzuconych zabytków
ruchomych ( t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 165, poz. 987 z pó n. zm.),

posiadaj   uprawnienia do pe nienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie bez ogranicze  w specjalno ci konstrukcyjno –
budowlanej, lub dysponuj  innymi uprawnieniami umo liwiaj cymi
wykonywanie tych samych czynno ci, do wykonywania których uprawniaj  w
aktualnym stanie prawnym uprawnienia w w/w specjalno ci, przynale  do

ciwej Izby samorz du zawodowego. Na potwierdzenie spe nienia tych
warunków Wykonawca z y wraz z  ofert  dokument okre lony w  punkcie
6.1 podpunkt 3 SIWZ.

          Wykonawcy wyst puj cy wspólnie powy sze warunki  mog  spe ni cznie. W
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia.
Wykonawca mo e polega  na  potencjale technicznym innych podmiotów,
niezale nie od charakteru  prawnego cz cych go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i

dzie dysponowa   zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w
szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych
podmiotów  do  oddania mu do dyspozycji  niezb dnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, oraz sk adaj c dokumenty
okre lone w punkcie 6.1 podpunkt 4 SIWZ.;

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiaj cy uzna za
spe niaj cego te wymogi tego Wykonawc , który  b dzie ubezpieczony   od
odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci
gospodarczej zwi zanej z przedmiotem zamówienia i na potwierdzenie



spe nienia tego warunku z y wraz z ofert   dokument okre lony w  punkcie
6.1 ppkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy
wyst puj cy wspólnie  powy szy warunek mog  spe ni cznie.

5.6. Wykonawca jest zobowi zany wykaza  Zamawiaj cemu, e brak jest
podstaw do  wykluczenia go z post powania z powodu niespe nienia
warunków, o których mowa  w art. 24 ust.1 Ustawy Prawo  zamówie
publicznych.
W tym celu Wykonawca sk ada wraz z ofert  o wiadczenie o braku podstaw do
wykluczenia go z post powania z powodu niespe nienia warunków okre lonych
w art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówie  publicznych  oraz sk ada  stosowne
dokumenty okre lone w punkcie 6 SIWZ dot. wykazu o wiadcze  i
dokumentów, jakie dostarczy  maj  Wykonawcy, w celu potwierdzenia
spe nienia warunków udzia u w post powaniu. Wykonawcy wyst puj cy
wspólnie  warunek braku podstaw do wykluczenia z post powania musz
spe ni  oddzielnie.

5.7. Na podstawie art.24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówie  publicznych
        z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si  :

1) Wykonawców, którzy wyrz dzili szkod  nie wykonuj c zamówienia lub
wykonuj c je nienale ycie, je eli szkoda ta zosta a stwierdzona orzeczeniem

du, które uprawomocni o si  w okresie 3 lat przed  wszcz ciem
post powania;

2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których  upad
og oszono, z wyj tkiem  Wykonawców, którzy po og oszeniu upad ci zawarli
uk ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s du, je eli uk ad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj  maj tku upad ego;

3) Wykonawców, którzy zalegaj  z uiszczeniem podatków, op at lub sk adek na
ubezpieczenie spo eczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków, gdy
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz enie na raty
zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego
organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w
zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko
prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko
rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci
maj tkowych, a tak e za przest pstwo  skarbowe lub przest pstwo udzia u w
zorganizowanej grupie albo zwi zku  maj cych na celu pope nienie
przest pstwa lub przest pstwa  skarbowego;

5) spó ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo
pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia,
przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow ,
przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu
osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub
przest pstwo udzia u w zorganizowanej  grupie albo zwi zku maj cych na
celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego;

6) spó ki partnerskie, których partnera lub cz onka zarz du prawomocnie



skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o
udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych
prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko  rodowisku, przest pstwo
przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za
przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej  grupie
albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub  przest pstwa
skarbowego;

7) spó ki komandytowe oraz spó ki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w
zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko
prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow ,  przest pstwo przeciwko
rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci
maj tkowych, a tak e za przest pstwo  skarbowe lub przest pstwo udzia u w
zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie
przest pstwa lub przest pstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego
prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo  przeciwko prawom
osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku,
przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przest pstwo  pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a
tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej
grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub
przest pstwa  skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których s d orzek  zakaz ubiegania si  o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod gro  kary.

5.8. Z post powania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si  na
       podstawie art.24 ust.2 równie  Wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpo rednio czynno ci zwi zane z przygotowaniem
prowadzonego post powania lub pos ugiwali si  w celu sporz dzenia oferty
osobami uczestnicz cymi w dokonywaniu tych  czynno ci, chyba e udzia
tych Wykonawców w post powaniu nie utrudni uczciwej  konkurencji;

2) nie wnie li wadium do up ywu terminu sk adania ofert, na przed ony okres
zwi zania ofert  lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 Ustawy Prawo
zamówie  publicznych /gdy Zamawiaj cy da wniesienia wadium/, albo nie
zgodzili si  na przed enie okresu zwi zania ofert ;

3) z yli nieprawdziwe informacje maj ce wp yw lub mog ce mie  wp yw na
wynik prowadzonego post powania;

4) nie wykazali spe nienia  warunków udzia u w post powaniu.

5.9. Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu  dokonywana b dzie na
podstawie z onych  przez Wykonawc  o wiadcze   i dokumentów danych
przez Zamawiaj cego, na zasadzie spe nia / nie spe nia. Z dokumentów i

wiadcze  musi wynika , e Wykonawca spe nia warunki udzia u w



post powaniu na dzie  sk adania ofert. W przypadku niespe nienia
jakiegokolwiek warunku udzia u w post powaniu albo nie wykazania w
wystarczaj cy sposób potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w
post powaniu,  Wykonawca zostanie wykluczony z post powania na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówie  publicznych- po wyczerpaniu czynno ci
zwi zanych z wezwaniem do uzupe nienia dokumentów. .

5.10.Ofert  Wykonawcy wykluczonego uznaje si  za odrzucon .

Rozdzia  6. WYKAZ O WIADCZE  I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ
DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIENIA
WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU

6.1. W celu wykazania spe nienia przez Wykonawc  warunków udzia u w
post powaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie
publicznych Zamawiaj cy da aby  Wykonawca z  wraz z ofert
nast puj ce dokumenty:

1) wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu okre lonych w
art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych / za . nr 2/;

2) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie  posiadania wiedzy i
do wiadczenia w okresie ostatnich pi ciu  lat przed up ywem sk adania ofert, a
je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy- w tym okresie,  z  podaniem
ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca  wykonania. Wykonawca musi wykaza
si  wykonaniem robót budowlanych odpowiadaj cych przedmiotowi
zamówienia,  oraz musi za czy  dokumenty potwierdzaj ce, e roboty te
zosta y  wykonane zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i prawid owo
uko czone /za . Nr 3/;

3) wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w
szczególno ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i
wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu
wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj  o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykaza  si  co najmniej jedn
osob :
 posiadaj   uprawnienia do prowadzenia prac przy zabytkach obj tych
ochron  konserwatorsk  – zgodnie z Rozporz dzeniem  Ministra Kultury z
dnia  27.07.2011r w sprawie prowadzenia prac  konserwatorskich,
restauratorskich, robót  budowlanych, bada   konserwatorskich i
architektonicznych, a tak e innych dzia  przy  zabytku  wpisanym do rejestru
zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa   ukrytych lub
porzuconych zabytków ruchomych (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 165, poz.987 z
pó n. zm.),
 posiadaj   uprawnienia do pe nienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie bez ogranicze  w specjalno ci konstrukcyjno – budowlanej lub
dysponuj  innymi uprawnieniami umo liwiaj cymi wykonywanie tych
samych czynno ci, do wykonywania których uprawniaj  w aktualnym stanie



prawnym uprawnienia w w/w specjalno ci, przynale  do w ciwej Izby
samorz du /za . Nr 4/;

4) wiadczenie,  e  osoby, które b  uczestniczy  w  wykonaniu zamówienia,
posiadaj    wymagane uprawnienie, je eli ustawy nak adaj  obowi zek
posiadania  takich uprawnie ;

5) op acon  polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej  w zakresie
prowadzonej dzia alno ci  zwi zanej z przedmiotem zamówienia.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania
o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1  Ustawy Prawo
zamówie  publicznych, Zamawiaj cy da  aby Wykonawca z  wraz z
ofert , nast puj ce dokumenty:
1) wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia /za . nr 2/ ;
2) aktualny  odpis z w ciwego rejestru /KRS/, je eli odr bne przepisy

wymagaj  wpisu  do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w  oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówie  publicznych,
wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed  up ywem terminu sk adania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust.1
pkt.2 ustawy Prawo zamówie   publicznych /za . nr 2/;

3) aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w
art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert;

4) aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w
art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert;

6.2.1.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) je eli, w przypadku  Wykonawcy  maj cego  siedzib   na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8
ustawy, maj  miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu do nich za wiadczenie

ciwego organu  s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotycz ce niekaralno ci  tych osób w zakresie okre lonym w art. 24 ust.1 pkt
5-8 ustawy, wystawione nie  wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania  ofert, z tym e w  przypadku gdy w  miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje si  takich za wiadcze  - zast puje si   je dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie z one przed  notariuszem, w ciwym organem

dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego  miejsca zamieszkania tych  osób;

b) je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
 w   punkcie 6.9. podpunkt 2  litera b, d – sk ada dokument lub  dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ce  odpowiednio, e nie otwarto jego likwidacji ani nie
og oszono upad ci, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o
zamówienie publiczne,

 w punkcie 6.9. podpunkt 2 litera c – sk ada za wiadczenie w ciwego



organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym  w
art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy. Dokumenty te powinny by  wystawione nie
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert;

c) je eli w miejscu zamieszkania   osoby lub w kraju, w którym Wykonawca  ma
siedzib  lub miejsce  zamieszkania, nie wydaje si   dokumentów, o których
mowa w punkcie 6.9. podpunkt 3 litera b,   zast puje si  je  dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie z one przed  notariuszem,  w ciwym organem

dowym, administracyjnym albo   organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma  siedzib  lub miejsce  zamieszkania. Dokumenty te
powinny by  wystawione nie  wcze niej ni  6 miesi cy  przed up ywem
terminu sk adania ofert;

d) w przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu z onego przez
Wykonawc  maj cego siedzib  lub miejsce zamieszkania  poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj cy mo e zwróci  si  do  w ciwych
organów odpowiednio miejsca zamieszania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, z  wnioskiem o udzielenie
niezb dnych informacji dotycz cych przed onego dokumentu;

6.3. Je eli Wykonawca wykazuj c spe nienie warunku posiadania wiedzy
i do wiadczenia, potencja u  technicznego,  polega na zasobach innych
podmiotów i podmioty te b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia,
Wykonawca jest  zobowi zany: przedstawi  w odniesieniu do tych
podmiotów  o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post powania
oraz dokumenty wykazane w punkcie 6.2 SIWZ.

6.4. Dokumenty nale y z  w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno
z orygina em przez Wykonawc . Po wiadczenie zgodno ci z orygina em
nast puje zgodnie  z zasad  reprezentacji Wykonawcy, wskazan  w
dokumencie  rejestrowym Wykonawcy albo poprzez po wiadczenie przez
osob  umocowan  w sposób w ciwy do dokonania czynno ci po wiadczenia
dokumentów za zgodno  z orygina em.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku   gdy Wykonawca b dzie polega  na zasobach innych
podmiotów i podmioty te b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, kopie
dokumentów dotycz cych odpowiednio Wykonawcy lub  tych podmiotów s
po wiadczane za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  lub przez te
podmioty.

6.6. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania dokumentów w formie
elektronicznej.

6.7. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie
po wiadczonej kopii dokumentu, gdy z ona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.

6.8. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na
zyk polski.

6.9. Zamawiaj cy wzywa Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie  z yli
wymaganych przez Zamawiaj cego o wiadcze   lub dokumentów
potwierdzaj cych spe nienie warunków udzia u w post powaniu, lub  którzy nie

yli stosowych  pe nomocnictw, albo którzy z yli wymagane przez



Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty  potwierdzaj ce spe nienie
warunków udzia u w post powaniu, zawieraj ce b dy lub którzy z yli wadliwe
pe nomocnictwa, do ich z enia  w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich

enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby
uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie Zamawiaj cego

wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza  spe nienie przez Wykonawc
warunków udzia u w post powaniu, nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn
termin sk adania ofert.

6.10. Zamawiaj cy wzywa tak e, w wyznaczonym, przez siebie terminie do z enia
wyja nie  dotycz cych o wiadcze  i dokumentów niezb dnych do
przeprowadzenia post powania /spe nienie wymaga  podmiotowych i
przedmiotowych/.

Rozdzia  7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI   ZAMAWIAJ CEGO Z
WYKONAWC .

7.1. W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj  sobie pisemnie, faksem lub
drog  elektroniczn , z zastrze eniem, i  w sytuacji przekazywania o wiadcze ,
wniosków, zawiadomie  oraz informacji faksem lub drog  elektroniczn   ka da
ze stron na danie drugiej strony niezw ocznie potwierdzi  fakt ich otrzymania.

7.2. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego z wnioskiem  o wyja nienie
tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiaj cy udziela
wyja nie  niezw ocznie, pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wp yn  do Zamawiaj cego nie
pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu
sk adania ofert.

7.3. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania
wniosku o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.4. Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami, bez ujawniania ród a zapytania,
Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym przekaza  Specyfikacj
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej
www.ilowa.pl dla pozosta ych Wykonawców.

7.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu
sk adania ofert zmieni  tre  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonan  zmian  SIWZ Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikacj  Istotnych Warunków
Zamówienia, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej
zamieszcza j  tak e na tej stronie.

7.6. Je eli w wyniku zmiany tre ci SIWZ nie prowadz cej do zmiany tre ci og oszenia
o zamówieniu jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiaj cy przed a termin sk adania ofert i informuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informacj  na
stronie internetowej, je eli SIWZ jest udost pniana na tej stronie.

7.7. Osobami upowa nionymi do kontaktowania si  z Wykonawcami w imieniu
Zamawiaj cego w sprawach proceduralnych i opisu przedmiotu zamówienia s :

Pani Alicja Balik – Urz d Miejski I owa , w dniach i godzinach pracy  Urz du, tel.
68 368-14-11  ;  e-mail : a.balik@ilowa.pl faks  68 368-14-01

http://www.ilowa.pl
mailto:a.balik@ilowa.pl


Rozdzia  8 . WYMAGANIA DOTYCZ CE  WADIUM
8.1. Zamawiaj cy  da od Wykonawców wniesienia wadium.
8.2. Wadium  w wysoko ci  100 000 z , s ownie: sto tysi cy z otych , nale y  wnie

przed up ywem terminu sk adania ofert.
8.3. Wadium nale y wnie  w jednej z ni ej  wymienionych  form:

1) pieni dzu;
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy

oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze
por czeniem pieni nym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b  ust.5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci (Dz. U.  Nr 109, poz.1158, z pó n. zm).

8.4. Wadium wnoszone w  pieni dzu wp aca si  przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiaj cego Bank Spó dzielczy w I owej Nr rachunku
50 9658 0006 0000 1443 2007 0004  i  przechowuje si  na tym rachunku z dopiskiem
na blankiecie przelewu : wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania :
„Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej” i  przechowuje
si  na tym rachunku.

8.5. Wadium wniesione w pieni dzu uznaje si  za wniesione w sposób prawid owy,
gdy kwota wadium zostanie zaksi gowana  na wskazanym koncie
Zamawiaj cego nie pó niej, jak przed up ywem terminu sk adania ofert. Kopi
dowodu wp aty wadium  Wykonawca do cza do oferty.

8.6. Dokument potwierdzaj cy wniesienie wadium  w innej formie ni  w pieni dzu
winien by  z ony w oryginale przed terminem sk adania ofert.

8.7. Wykonawca, którego  oferta nie b dzie zabezpieczona wadium wniesionym we
ciwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego

post powania.
8.8. Zamawiaj cy zwraca  wadium wszystkim Wykonawcom niezw ocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem
Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza.

8.9. Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, zwraca si
wadium niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

8.10.Zamawiaj cy zwraca niezw ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofa  ofert  przed up ywem terminu sk adania ofert.

8.11. Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy zwraca je wraz z
odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawc .

8.12. Zamawiaj cy, nie pó niej ni  na 7 dni przed up ywem wa no ci wadium, wzywa
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z post powania, do przed enia
wa no ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb dny do



zabezpieczenia  post powania do  zawarcia umowy. Je eli odwo anie wniesiono
po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si  jedynie do
Wykonawcy, którego ofert  wybrano jako najkorzystniejsz .

8.13. Zamawiaj cy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc , któremu
Zwrócono wadium na podstawie  pkt  8.8 SIWZ, je eli w wyniku  rozstrzygni cia
odwo ania jego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie  okre lonym przez Zamawiaj cego.

8.14. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami je eli Wykonawca w
odpowiedzi na  wezwanie / o uzupe nienie o wiadcze , dokumentów lub
pe nomocnictw, zgodnie z art.26 ust.3 i art.25 ust.1 Ustawy  Prawo zamówie
publicznych /  nie z   dokumentów lub  o wiadcze  czy te  pe nomocnictw,
chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn nie le cych po jego stronie.

8.15. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca, którego
oferta zosta a wybrana :
1) odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

           okre lonych w ofercie;
2) nie wniós  wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z
przyczyn le cych po stronie Wykonawcy.

Rozdzia  9. TERMIN ZWI ZANIA OFERT

9.1. Wykonawca jest zwi zany ofert  przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert
rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed
termin  zwi zania ofert ,  z  tym e  Zamawiaj cy mo e tylko raz,  co najmniej
na 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert ,  zwróci  si  do
Wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego terminu o oznaczony
okres, nie d szy jednak ni  60 dni.

Rozdzia  10. OPIS SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert .

10.2. Ofert  sk ada  si , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej przy u yciu
no nika pisma nie ulegaj cego usuni ciu. Nie dopuszcza si  mo liwo ci

enia oferty drog  elektroniczn  czy faksem.
10.3. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.
10.4. Ofert  nale y z   na za czonym  przez Zamawiaj cego  formularzu oferty

(za cznik nr 1). Do oferty nale y do czy  kosztorys ofertowy. Wykonawca
jest zobowi zany sporz dzi  kalkulacj  ceny ofertowej  w oparciu o  za czone
przedmiary robót, uwzgl dniaj c dodatkowo koszty, o których mowa w
punkcie 3.8  opisu przedmiotu zamówienia, oraz podaj c ceny jednostkowe i
warto ci wszystkich  robót, obowi zkowo nale y wype ni  druk - 0 Kosztorys
Ofertowy (zbiorcze zestawienie kosztów).

Oferta  powinna zawiera   zastosowane przez Wykonawc  stawki robocizny
Rg i narzuty kosztów po rednich  tj :     KO……%,  KZ……%, Zysk…….%.



10.5. Oferta musi by  sporz dzona w j zyku polskim.
10.6. Wraz z ofert  Wykonawca sk ada dane o wiadczenie o spe nieniu warunków

udzia u w post powaniu (za cznik nr 2), o wiadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z post powania (za cznik nr 2) oraz inne dane przez
Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty, okre lone i za czone  w niniejszej
specyfikacji.

10.7. Wszystkie strony oferty powinny by  spi te (zszyte) w sposób trwa y,
zapobiegaj cy mo liwo ci dekompletacji zawarto ci oferty.

10.8. Oferta musi zawiera  podpis oraz piecz  Wykonawcy lub upe nomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy /w przypadku wspólnego ubiegania si  podpis i
piecz   ustanowionego  pe nomocnika/.

10.9. Oferta musi by  z ona Zamawiaj cemu w zaklejonym, nienaruszonym
         opakowaniu z napisem:
Oferta – Przetarg  na :

„Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej”
oraz nazw  , dok adnym adresem, numerami telefonu i faksu Wykonawcy jak
równie   zapisem: „Nie otwiera   przed 06.02.2012 r.  godzina 12:15

10.10. W przypadku powierzenia przez Wykonawc  wykonania zamówienia
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowi zany wskaza  w swojej ofercie,
któr  cze  zamówienia, powierzy do wykonania Podwykonawcy.

10.11. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni  lub
wycofa  ofert  pod warunkiem, e Wykonawca z y powiadomienie na takich
samych zasadach jak z enie oferty, z dopiskiem ZMIANA OFERTY  lub
WYCOFANIE OFERTY.

10.12.Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA OFERTY zostanie otwarta przy
otwieraniu ofert i po stwierdzeniu poprawno ci dokonania zmian, zostanie
do czona do oferty. Koperta oznakowana WYCOFANE nie zostanie otwarta.

10.13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem
oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy nie
przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu.

Rozdzia  11. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferty nale y sk ada  w siedzibie Zamawiaj cego –Urz d Miejski , I owa ul.
eromskiego 27; w sekretariacie Urz du I pi tro,  w terminie do 06.02.2012 r.

do godziny 12:00
11.2. Ofert  z on  po terminie zwraca si  niezw ocznie Wykonawcy.
11.3. Z zawarto ci  ofert nie mo na zapozna  si  przed up ywem terminu ich

otwarcia.
11.4. Komisja Przetargowa otworzy oferty w dniu 06.02.2012 r. o godzinie 12:15 w

pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiaj cego , to jest w Urz dzie Miejskim I owej
przy ul. eromskiego 27.

11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
11.6. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy podaje kwot , jak  zamierza

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia.



11.7. Podczas otwarcia ofert podaje si  nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a tak e informacje dotycz ce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia,
warunków p atno ci, okresu  gwarancji. Nie ujawnia si  informacji
stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w  rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej ni  w
terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog  by  one udost pnione.
Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4
Ustawy Pzp tj. nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania
zamówienia, warunków p atno ci i okresu   gwarancji

11.8. Informacje, o których mowa w pkt.11.7 przekazuje si  niezw ocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny
wniosek.

Rozdzia  12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty wyra ona w PLN /o warto ci brutto/ powinna uwzgl dnia wszystkie

zobowi zania zwi zane  z realizacj  przedmiotowej roboty budowlanej, musi
by  podana cyfrowo i s ownie z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku,
musi zawiera  stawk  podatku VAT i jego wysoko  podan  cyfrowo i s ownie.

12.2. Prawid owe ustalenie podatku VAT nale y do obowi zków Wykonawcy,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i us ug oraz podatku
akcyzowym.

12.3. Zastosowanie przez Wykonawc  stawki podatku VAT niezgodnej z
obowi zuj cymi przepisami prawa b dzie skutkowa o odrzuceniem oferty, jako
zawieraj cej b d w obliczeniu ceny nie podlegaj cy poprawieniu.

12.4. Cena musi by  tylko jedna; nie dopuszcza si  wariantowo ci cen.
12.5. Przed wyliczeniem ceny w  ofercie Wykonawca powinien:

 dok adnie i szczegó owo zapozna  si   z opisem przedmiotu zamówienia;
 uzyska  wszystkie niezb dne do sporz dzenia oferty informacje, maj ce

            wp yw na prawid owe ustalenie ceny realizowanego zamówienia;
 dokona  wizji w terenie - w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdzia  13 . OPIS  KRYTERIÓW  I  ICH ZNACZENIE PRZY WYBORZE
                          OFERTY, SPOSÓB  OCENY OFERT

13.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców
wyja nie  dotycz cych tre ci z onych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  negocjacji dotycz cych

onej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej tre ci, z wyj tkiem
zmian okre lonych w punkcie 13.2.

13.2. Zamawiaj cy poprawia w ofercie :
1) oczywiste omy ki pisarskie;
2) oczywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych



dokonanych poprawek;
3) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze Specyfikacj  Istotnych

Warunków Zamówienia, nie powoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty -
niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a
poprawiona.

13.3. Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk  cen
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca si  w formie pisemnej do
Wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie wyja nie  dotycz cych
elementów oferty maj cych wp yw na wysoko  ceny.

13.4. Zamawiaj cy, oceniaj c wyja nienia, bierze pod uwag  obiektywne czynniki,
w szczególno ci oszcz dno  metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwi zania techniczne, wyj tkowo sprzyjaj ce warunki wykonania zamówienia
dost pne dla Wykonawcy, oryginalno  projektu Wykonawcy oraz wp yw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr bnych przepisów.

13.5. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli:
1) jest niezgodna z ustaw ;
2) jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

zastrze eniem tre ci art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówie  publicznych;
3) jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zosta a z ona przez Wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu

o udzielenie zamówienia, lub nie zaproszonego do sk adania ofert;
6) zawiera b dy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi

si  na poprawienie omy ki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp,
8) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

13.6. Zamawiaj cy odrzuca równie   ofert  Wykonawcy, który nie z  wyja nie
lub je eli dokonana ocena wyja nie  wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

13.7. Zamawiaj cy wybiera ofert  najkorzystniejsz , na podstawie  - Kryterium:
Cena wykonania zamówienia - 100 %      /cena brutto-  cznie z VAT-em/.

13.8. Przy ocenie kryterium: „Cena”, oferty b  punktowane w oparciu o  wynik
dzia ania  matematycznego

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cen  wykonania zamówienia. Oferta z
najni sz  cen  otrzyma maksymaln  ilo  punktów = 100 pkt, oferty nast pne

 oceniane na zasadzie proporcji, w stosunku do oferty najta szej wg
wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:
C - liczba punktów za cen  ofertow
C min - najni sza cena ofertowa spo ród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej



Opis :
Uzyskana z wyliczenia ilo  punktów zostanie ostatecznie ustalona z dok adno ci
do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokr gle
matematycznych.
Maksymalna ilo  punktów, jak  po uwzgl dnieniu kryterium mo e osi gn  oferta
od cz onka Komisji to 100 pkt. czna ilo  punktów, któr  mo e otrzyma  oferta
równa si  ilo ci punktów otrzymanej od 1 cz onka Komisji Przetargowej /w wyniku
dzia ania matematycznego/ x ilo  cz onków Komisji Przetargowej bior cych udzia
w ocenie oferty.

13.9. Zamawiaj cy za najkorzystniejsz  ofert  uzna ofert  z najwi ksz  ilo ci
uzyskanych punktów.

13.10. Je eli nie mo na wybra  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, e zosta y
one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wzywa Wykonawców, którzy
yli te oferty, do z enia w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego ofert

dodatkowych.

13.11.Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog  zaoferowa  cen wy szych
          ni  zaoferowane w z onych ofertach.

13.12. Zamawiaj cy uniewa nia post powanie o udzielenie zamówienia je eli:
1) nie z ono adnej oferty nie podlegaj cej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cen   przewy sza kwot ,

któr  Zamawiaj cy zamierza przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia,
chyba, e Zamawiaj cy mo e zwi kszy  te kwot  do ceny najkorzystniejszej
oferty;

3) w przypadkach, o których mowa w punkcie 13.10 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zosta y z one oferty dodatkowe o takiej samej
cenie,

4) wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie
post powania    lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym,
czego nie mo na by o wcze niej przewidzie ;

5) post powanie obarczone jest niemo liw  do usuni cia wad  uniemo liwiaj
zawarcie wa nej umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

13.13. O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj cy
zawiadamia równocze nie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali si  o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewa nienia
    post powania przed up ywem terminu sk adania ofert,

2) z yli oferty – w przypadku uniewa nienia post powania po up ywie terminu
          sk adania ofert,
          -  podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.14. W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia
publicznego z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego, Wykonawcom,
którzy z yli oferty nie podlegaj ce odrzuceniu, przys uguje roszczenie o
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w post powaniu, w szczególno ci
kosztów  przygotowania oferty.



13.15. W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenie zamówienia,
Zamawiaj cy na wniosek Wykonawcy, który ubiega  si  o udzielenie
zamówienia, zawiadamia o wszcz ciu kolejnego post powania, które dotyczy
tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.

Rozdzia  14. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA
DOPE NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU  ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy jednocze nie
zawiadamia Wykonawców którzy z yli oferty, o :

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ), albo imi  i nazwisko,
         siedzib  albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert  wybrano,
         uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby
         albo  miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy z yli oferty, a tak e
         punktacj  przyznan  ofertom w ka dym kryterium oceny  ofert i czn
         punktacj ;

2) Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie
faktyczne i  prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie
zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne- je eli post powanie
by o prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

4) terminie, okre lonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2, po którego up ywie  umowa
w sprawie zamówienia publicznego mo e by  zawarta.

14.2. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zamieszcza
informacje o których mowa w punkcie 14.1. podpunkt 1 na stronie internetowej
www.ilowa.pl oraz w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie.

14.3. W przypadku wspólnego ubiegania si  o zamówienie Zamawiaj cy da od
Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie przed enia umowy konsorcyjnej.

14.4. Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym ni  5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zosta o przes ane faksem lub
drog  elektroniczn   i Wykonawca potwierdzi  na danie Zamawiaj cego
otrzymanie zawiadomienia, albo w terminie nie krótszym ni  10 dni – je eli
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  zosta o przes ane w inny
sposób ni  faksem lub drog  elektroniczn , nie pó niej jednak jak przed
up ywem terminu zwi zania ofert . .

14.5. Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  w sprawie zamówienia publicznego przed
up ywem terminów okre lonych w punkcie 14.4 SIWZ, je eli w post powaniu
o udzielenie zamówienia zosta a  z ona tylko jedna oferta.

14.6. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy- je eli Zamawiaj cy da
takiego zabezpieczenia- Zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz
spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba e zachodz  przes anki uniewa nienia zamówienia.

http://www.ilowa.pl


Rozdzia  15. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO
                         WYKONANIA UMOWY

15.1. Zamawiaj cy da od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsz , wniesienia – przed zawarciem  umowy - zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy.

15.2. Zabezpieczenie s y pokryciu roszcze  z tytu u niewykonania lub
nienale ytego wykonania umowy.

15.3. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w wysoko ci
5% ceny ca kowitej podanej w ofercie /brutto/.

15.4. Zabezpieczenie nale y wnie  wed ug wyboru Wykonawcy okre lonego
w ofercie, w jednej lub w kilku nast puj cych formach:

1) pieni dzu;
2) por czeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci.

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w
formie gwarancji, je eli oferta zosta a z ona wspólnie przez kilku
wykonawców, w tre ci gwarancji musz  by  dokonane nast puj ce
stwierdzenia:

1) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie sk adaj cych ofert ;
2) o tym, e gwarant zap aci wymienion  kwot  bez wzgl du na to, z czyjej

przyczyny przedmiot zamówienia nie zosta  wykonany nale ycie;
3) wyp ata nale nej kwoty zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w

przypadku wymienionym w ust. 2 nast pi zawsze bez wzgl du na win
któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonuj cych zamówienie;

4) termin wa no ci.
15.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Wykonawca wp aci przelewem na

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj cego.
15.7  W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu Wykonawca mo e wyrazi  zgod

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
15.8 Je eli zabezpieczenie wniesiono w pieni dzu, Zamawiaj cy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiaj cy zwróci zabezpieczenie
wniesione w pieni dzu z odsetkami wynikaj cymi z umowy rachunku
bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

15.9 W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo e dokona  zmiany formy
zabezpieczenia na jedn  lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

15.10 Gwarant nie mo e uzale nia  dokonania zap aty od spe nienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub te  od przed enia jakiejkolwiek dokumentacji. W



przypadku przed enia gwarancji nie zawieraj cej wymienionych elementów,
 posiadaj cej jakiekolwiek dodatkowe zastrze enia, Zamawiaj cy uzna, e

Wykonawca nie wniós  zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
15.11 Zamawiaj cy zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego wszystkich robót za
nale ycie wykonane.

15.12 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi wynosi
dzie 30% wysoko ci zabezpieczenia.

Kwota, o której mowa powy ej  , zostanie zwrócona nie pó niej ni  w 15 dniu  po
       up ywie okresu r kojmi za wady

Rozdzia  16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN
                          WPROWADZONE DO TRE CI UMOWY

16.1. Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego
zobowi zaniem zawartym w ofercie.

16.2. Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia - zgodnie z projektem umowy stanowi cym za cznik
nr 10. Umowa podlega uniewa nieniu  w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie
przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

16.3. Umowa wymaga, pod rygorem niewa no ci, zachowania formy pisemnej.
16.4. Wykonawcy wyst puj cy wspólnie ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
- je eli Zamawiaj cy da takiego zabezpieczenia.

16.5. Umow  zawiera si  na czas oznaczony.

16.6. Zmiany w umowie :
Zamawiaj cy – na podstawie art. 144 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówie

publicznych dopuszcza mo liwo  zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku
do tre ci oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) w zakresie wyd enia terminu obowi zywania umowy, pod warunkiem e:
 zachodzi konieczno  wykonania robót dodatkowych na zadaniu o

wykonaniu robót budowanych, których wykonanie w sposób obiektywny
uniemo liwia  terminowe zako czenie realizacji przedmiotu
zamówienia;

 prace obj te umow  o wykonanie robót budowlanych zosta y
wstrzymane przez w ciwe organy z przyczyn niezale nych od
Wykonawcy lub te   wyst pi y warunki atmosferyczne, które ze
wzgl dów obiektywnych uniemo liwiaj  wykonanie robót budowlanych
zgodnie z normami   techniczno-budowlanymi, co uniemo liwia
terminowe zako czenie realizacji  przedmiotu umowy;

 zachodzi konieczno  uzyskania niemo liwych do przewidzenia na
etapie planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych,
zgody osób trzecich  lub w ciwych organów;

2) w zakresie zmniejszenia / zwi kszenia przedmiotu zamówienia pod
warunkiem, e:



 z niemo liwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o roboty
budowlane przyczyn, wykonanie ca ci przedmiotu zamówienia napotyka
na istotne trudno ci, których przezwyci enie wymaga oby poniesienia nie
wspó miernie wysokich kosztów;

 zachodzi konieczno  udzielenia zamówie  dodatkowych nieobj tych
zamówieniem podstawowym Wykonawcy robót budowanych na podstawie
art.67 ust.1 pkt  5 ustawy Prawo zamówie  publicznych;

3) w przypadku gdy wyst pi  okoliczno ci, których Zamawiaj cy pomimo
zachowania nale ytej staranno ci, nie by  w stanie przewidzie .

16.7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem  warunku okre lonego w punkcie 16.6
SIWZ jest niewa na.

16.8. W razie zaistnienia 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, Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w terminie 30
dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach. W tym przypadku
Wykonawca mo e da  wy cznie wynagrodzenia nale nego z tytu u
wykonania cz ci umowy.

16.9. Obowi zuj  form  odszkodowania b  kary umowne okre lone w projekcie
umowy.

16.10. Strony zastrzegaj  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego
do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.

16.11. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.

16.12. Wykonawca udzieli minimum 3 letniej gwarancji na  przedmiot zamówienia.

Rozdzia  17. POUCZENIE O  RODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYS UGUJ CYCH WYKONAWCY W TOKU POST POWANI O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1. rodki ochrony prawnej przys uguj  Wykonawcy, a tak e innemu  podmiotowi,
je eli ma lub mia  interes w uzyskaniu przedmiotowego  zamówienia oraz
poniós   lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego
przepisów ustawy Prawo zamówie  publicznych.

17.2. rodki ochrony prawnej wobec og oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przys uguj  równie  organizacjom wpisanym
na list  organizacji uprawnionych do wnoszenia rodków ochrony prawnej,
prowadzon  i og oszon  przez Prezesa Urz du Zamówie  Publicznych.

17.3. Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci
Zamawiaj cego podj tej w post powaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynno ci, do której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie
ustawy.

17.4. W przedmiotowym post powaniu odwo anie przys uguje wy cznie wobec
         czynno ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spe nienia warunków udzia u w
post powaniu;

2) wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwo uj cego.

17.5. Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci



Zamawiaj cego, której zarzuca si  niezgodno  z przepisami ustawy,
zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów, okre la danie oraz wskazywa
okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.

17.6. Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej.
17.7. Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu

do wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego
tre ci  przed up ywem tego terminu. Domniemywa si , i  Zamawiaj cy móg
zapozna  si  z tre ci  odwo ania przed up ywem terminu do jego wniesienia,
je eli przes anie jego kopii nast pi o przed  up ywem terminu do jego
wniesienia za pomoc  jednego ze sposobów okre lonych w punkcie  7.1.
dotycz cym sposobu porozumiewania si .

17.8. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania
poinformowa  Zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci
podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on zobowi zany
na podstawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie.

17.9. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji Zamawiaj cy
powtarza czynno   albo  dokonuje czynno ci zaniechanej, informuj c o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Prawo zamówie  publicznych
dla tej czynno ci.

17.10. Na czynno ci, o których mowa w punkcie 17.9 nie przys uguje odwo anie.
17.11.Odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci

Zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia - je eli zosta y
przes ane faksem lub drog  elektroniczn  i fakt ich otrzymania na danie
drugiej strony zosta  potwierdzony, albo w terminie 10 dni  - je eli zosta y
przes ane w inny sposób ni  faksem czy drog  elektroniczn .

17.12. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec
postanowie  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si  w
terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie
Publicznych albo Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej.

17.13. Odwo anie wobec innych czynno ci ni  te okre lone w punktach 17.11. i
17.12. wnosi si  w terminie: 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy
zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi  wiadomo  o
okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.

17.14. W przypadku wniesienia odwo ania wobec tre ci og oszenia o zamówieniu lub
postanowie  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiaj cy
mo e  przed  termin sk adania ofert.

17.15. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert bieg
terminu zwi zania ofert  ulega zawieszeniu do czasu og oszenia przez Izb
orzeczenia.

17.16. W przypadku wniesienia odwo ania Zamawiaj cy nie mo e zawrze  umowy
do czasu og oszenia przez Izb  wyroku lub postanowienia ko cz cego
post powanie odwo awcze.

17.17. Zamawiaj cy przesy a niezw ocznie, nie pó niej ni  w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopi  odwo ania innym Wykonawcom uczestnicz cym w
post powaniu o udzielenie zamówienia, a je eli odwo anie dotyczy tre ci
og oszenia o zamówieniu lub postanowie  Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zamieszcza j  równie  na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone og oszenie o zamówieniu lub jest udost pniona specyfikacja,



wzywaj c Wykonawców do przyst pienia do post powania odwo awczego.
17.18. Wykonawca mo e zg osi  przyst pienie do post powania odwo awczego

w terminie 3 dni od dnia otrzymania  kopii odwo ania, wskazuj c stron , do
której przyst puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy  strony, do
której przyst puje. Zg oszenie przyst pienia  Wykonawca dor cza  Prezesowi
Izby w formie pisemnej, a jego kopi  przesy a Zamawiaj cemu oraz
Wykonawcy wnosz cemu odwo anie.

17.19. Wykonawcy, którzy przyst pili do post powania odwo awczego, staj  si
uczestnikami post powania  odwo awczego, je eli  maja interes  w tym, aby
odwo anie  zosta o  rozstrzygni te na korzy  jednej ze stron.

17.20. Zarówno Zamawiaj cy jak i Odwo uj cy mog  zg osi  opozycj  przeciw
przyst pieniu innego Wykonawcy nie pó niej ni  do czasu otwarcia rozprawy.
Izba uwzgl dnia opozycj , je eli zg aszaj cy opozycj  uprawdopodobni, e
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy  strony,
do której przyst pi ; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj . Postanowienie
o uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo e wyda  na posiedzeniu
niejawnym. Na postanowienie o uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przys uguje skarga.

17.21. Czynno ci uczestnika post powania odwo awczego nie mog  pozostawa
w sprzeczno ci z czynno ciami i o wiadczeniami strony, do której przyst pi ,
z zastrze eniem zg oszenia sprzeciwu /co do uwzgl dnienia w ca ci
zarzutów przedstawionych w odwo aniu  przez Zamawiaj cego/, przez
uczestnika, który przyst pi  do post powania po stronie Zamawiaj cego.

17.22. Odwo uj cy oraz Wykonawca  wezwany zgodnie z punktem 17.17. nie mog
nast pnie korzysta  ze rodków ochrony prawnej wobec czynno ci
Zamawiaj cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub S du albo na
podstawie art.186 ust.2 i 3 ustawy Prawo zamówie  publicznych /tekst
jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz.759 z pó n. zm./.

17.23. Do post powania odwo awczego stosuje si  odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post powania cywilnego o s dzie
polubownym (arbitra owym), je eli ustawa Prawo zamówie  publicznych nie
stanowi inaczej.

17.24. Na wyrok Izby lub post powanie ko cz ce  post powanie odwo awcze
przys uguje skarga do s du.

Rozdzia  18.
INFORMACJA  ODNO NIE WYMAGA  DOTYCZ CYCH ZATRUDNIANIA OSÓB
BEZROBOTNYCH, M ODOCIANYCH,  NIEPE OSPRWNYCH  OSÓB, O
KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM

Zamawiaj cy w opisie przedmiotu zamówienia nie stawia wymaga  zwi zanych
z realizacj  zamówienia dotycz cych:

1) zatrudnienia :
osób bezrobotnych lub m odocianych, o których mowa w przepisach o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  osób niepe nosprawnych, o
których mowa w przepisach  o rehabilitacji  zawodowej i spo ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe nosprawnych  innych osób ni  okre lone wy ej, o których



mowa w przepisach o  zatrudnieniu socjalnym,
- lub we w ciwych przepisach pa stw  cz onkowskich Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2) utworzenia funduszu szkoleniowego w rozumieniu przepisów o promocja

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym wp aty pracodawców
stanowi  b  co najmniej czterokrotno  najni szej wp aty okre lonej w tych
przepisach;

3) zwi kszenia wp at pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w
rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdzia  19. INFORMACJA DOTYCZ CA  PODWYKONAWCÓW

19.1. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  powierzenia przez  Wykonawc  cz ci
zamówienia  Podwykonawcom. W takiej sytuacji Wykonawca wskazuje w
ofercie cz  zamówienia, któr  zamierza powierzy   Podwykonawcy.

19.2. W przypadku powierzenia cz ci zamówienia podwykonawcy - w tym zakresie
stosuje si  odpowiednio art. 6471  § 2 k.c.

19.3. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jej odbiorze Wykonawca zobowi zany jest
przedstawi  Zamawiaj cemu w asn  faktur  i faktur  wystawion  przez
Podwykonawc  wraz z dowodem zap aty nale no ci wynikaj cej z tej faktury
dla Podwykonawcy.

Rozdzia  20 . ZAKO CZENIE POST POWANIA

Post powanie przetargowe zako czone zostanie z chwil  zawarcia umowy z
wybranym Wykonawc  lub gdy post powanie zostanie uniewa nione.



DZIA  II.    FORMULARZ OFERTOWY I ZA CZNIKI

Za cznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazw :

„Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej ”

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: 68-120 I owa ul. eromskiego 27
nr tel. (68) 368-14-00
REGON  970770853
NIP  924-18-02-585
adres e-mail: ilowa@ilowa.pl

3. Zobowi zania wykonawcy.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia:
a) cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto: ..................................................

.  ( ownie z otych: ...............................................................................................
00/100),

b) podatek VAT w wysoko ci ....... %, tj. ...................................... z ,
c) cena brutto .............................. z .

            ( ownie z otych: ............................................................................................... 00/100),

zgodnie z za czonym kosztorysem ofertowym stanowi cym integraln  cz  niniejszej
oferty, wed ug nast puj cych stawek kalkulacyjnych
Stawka robocizny bezpo redniej Rg - ………………………….
Koszty ogólne Ko (R+S) %  - ………………………………….
Koszty  zakupu Kz (M+Mp) - …………………………………..
Stopa zysku Z (R+S+Ko ) % -   ……......................…………….

http://www.ilowa.pl
mailto:ilowa@ilowa.pl


2. Termin wykonania zamówienia:

 do 30.09.2013 r.
Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem obj tym specyfikacj
istotnych warunków zamówienia oraz do czonymi do niej za cznikami.

3.  Roboty obj te zamówieniem wykonamy sami / przy wspó udziale podwykonawcy*) (za . Nr
7).

4.  Deklarujemy rozpocz cie robót nie  pó niej  ni  w  ci gu  7  dni od daty przekazania terenu
budowy.

5.  O wiadczamy, e zapoznali my si  ze „Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia” i nie
wnosimy do niej zastrze  oraz zdobyli my konieczne informacje potrzebne do w ciwego
wykonania przedmiotu zamówienia.

6.  O wiadczamy, e uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany w
„Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

7. O wiadczamy, e zawarty w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” projekt umowy
zosta  przez nas zaakceptowany i zobowi zujemy si  – w przypadku wybrania naszej oferty
– do zawarcia umowy na wy ej wymienionych warunkach  w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

8. O wiadczamy, e firma nasza spe nia wszystkie warunki okre lone w „Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia”, a tak e zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo
zamówie  publicznych, oraz z yli my wszystkie wymagane dokumenty potwierdzaj ce
spe nienie tych warunków.

9. Wadium w kwocie 100 000,00 z . zosta o wniesione w dniu ........................... w  postaci
.................. .....................................(potwierdzenie wniesienia w za czeniu),
Wskazujemy nr konta, na które nale y zwróci
wadium............................................................................................................................................
 /wype nia wykonawca, który wniós  wadium w formie pieni dza/

10.  Zobowi zujemy si  do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci:
……………………………..  ,                        w formie …………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Oferta wspólna (je eli wyst puje).

Pe nomocnik wykonawców wspólnie sk adaj cych ofert :
Nazwisko, imi  …………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………



Telefon .....……………………  Fax ……………………….

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

13. Zastrze enie wykonawcy.
 Ni ej wymienione dokumenty sk adaj ce si  na ofert  nie mog  by  ogólnie udost pnione:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………
……………………….…

14. Inne informacje wykonawcy
………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………...…………………….……...…………………………………
………………………………………………………………….…………………………………
…….……………………………………

..................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób
uprawnionych do sk adania o wiadcze
woli w imieniu Wykonawcy)

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



Za cznik nr 2

WIADCZENIE
o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu oraz o nie podleganiu
wykluczeniu z post powania
z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 oraz art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówie  publicznych

W zwi zku z ubieganiem sie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazw :
„ Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej ”

wiadczam(y), e:
1. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych:

posiadam(y) uprawnienia do wykonania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak adaj  obowi zek ich posiadania,
posiadam(y) niezb dn  wiedz  i do wiadczenie,
dysponuje(emy) odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówie  publicznych.

3.  Spe niam(y) warunki udzia u w post powaniu okre lone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

..........................., dnia ..................2011 r.

……........................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy



Za cznik nr 3

DO WIADCZENIE  WYKONAWCY

Sporz dzi  i za czy  do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat robót budowlanych, a je eli
okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci
robotom budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto ci oraz daty i miejsca
wykonania.
Do wykazu nale y za czy  dokumenty potwierdzaj ce, e roboty te zosta y wykonane nale ycie.
W przypadku sk adania oferty przez wykonawców ubiegaj cych wspólnie o udzielenie zamówienia, ww.
warunek mog  spe ni cznie.

Lp. Opis wykonanych robót Warto  netto
wykonanych

robót

Data wykonania
zamówienia

(zgodnie z zawart  umow )

Zleceniodawca

..........................., dnia ..................2011 r.             ...............................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy



Za cznik nr 4

POTENCJA  KADROWY

Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i
wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz
informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami /co najmniej jedna osoba: - posiadaj ca uprawienia
do prowadzenia  prac przy obiektach zabytkowych – zgodnie  z Rozporz dzeniem  Ministra Kultury z dnia
09.06.2004r w sprawie prowadzenia prac  konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada
konserwatorskich i  architektonicznych, a tak e innych dzia  przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków
oraz bada  archeologicznych i poszukiwa   ukrytych lub porzuconych zabytków  ruchomych ( Dz. U. Nr 150,
poz. 1579):   oraz osoba posiadaj ca  uprawnienia do pe nienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie bez ogranicze  w specjalno ci konstrukcyjno – budowlanej,   lub dysponuj ca innymi
uprawnieniami umo liwiaj cymi wykonywanie tych samych czynno ci, do wykonywania których uprawniaj
w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w w/w specjalno ci, przynale  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

Podstawa do
dysponowania

wymienionymi osobami

Rodzaj uprawnie Nr uprawnie

Kierownik budowy

........................................, dnia ..................2011 r.  .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy



Za cznik nr 5

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW

Przetarg nieograniczony na: „Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku  Dworskiego
w I owej”

wiadczamy, e przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych b  stosowane poni ej
podane stawki i narzuty:

Pozycja WYSZCZEGÓLNIENIE
CZYNNIKÓW PRODUKCJI

JEDNOSTKA STAWKA
obliczeniowa

1. ROBOCIZNA (R) netto otych
za 1 r-g

2. SPRZ T (S) netto Z otych
za 1 m-g

Wg rednich cen
SECOCENBUD z okresu wykonania
robót

3. MATERIA Y (M) netto otych
za j.m.

Wg rednich cen
SECOCENBUD z okresu wykonania
robót

4. KOSZTY ZAKUPU
MATERIA ÓW (KZ) od ( M +Mp) %

5. KOSZTY OGÓLNE  (Ko) od (R+S)
%

6. ZYSK KALKULACYJNY(Z) od  (R+S+Ko)
%

Wype niony przez Wykonawc  powy szy „Wykaz stawek i narzutów” b dzie stanowi  podstaw
kalkulacji  cen  dla   robót  nieprzewidzianych  w  opisach  robót  i/lub  kosztorysie  ofertowym.
Okre lone przez Wykonawc  czynniki produkcji nie mog  by  wy sze od przyj tych przy
kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym.

......................................., dnia ..................2011 r. .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy



Za cznik nr 6

RODZAJ PRAC JAKIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

Przetarg nieograniczony na: „Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku
                              Dworskiego w I owej”

Lp. Rodzaj powierzonej cz ci zamówienia

1.

2.

3.

........................................, dnia ..................2011 r. .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy



Za cznik nr 7

ZOBOWI ZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA MU DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Ja ni ej podpisany(a)

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

dzia aj cy w imieniu podmiotu
………………………………………………………….……………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………..……………………………………………….

(nazwa i adres podmiotu)
wiadczam, e Wykonawca

......................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)
mo e polega  na mojej:
• wiedzy i do wiadczeniu*
• potencjale technicznym*
• osobach zdolnych do wykonania zamówienia*
• zdolno ciach finansowych*
i zobowi zuje si  do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich
przy realizacji zamówienia na:
„Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej”

* niepotrzebne skre li

........................................, dnia ..................2011 r.  .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy



Za cznik nr 8

ZOBOWI ZANIE DO WSPÓ PRACY

Ja ni ej podpisany (a)
.....................................................................................................................................................................

(dzia aj c w imieniu .....................................................................................................................................)

zgadzam si  niniejszym na zg oszenie mojej osoby jako wspó pracownika

…………………………...........................................................................................................
( nazwa wykonawcy )

przy realizacji zamówienia na:
„ Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej ”

w charakterze……………………………………………………………………………
( poda  rodzaj pe nionej funkcji przy realizacji zadania)

oraz zobowi zuj  si  , e w razie uzyskania zamówienia przez t  firm  b  pracowa  przy jego realizacji w
zakresie opisanym w ofercie .

........................................, dnia ..................2011 r.  .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy



Za cznik nr 9

WIADCZENIE

Przetarg nieograniczony na: „ Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku
                     Dworskiego w I owej ”

Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego j.w. ja ni ej podpisany (a)
....................................................................................................................................................................
reprezentuj c firm  (nazwa firmy).............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pe nomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy o wiadczam/ my, e wskazane w
za czniku nr 4 osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  uprawnienia
wymagane w rozdz.6 pkt 3-5 SIWZ.

........................................, dnia ..................2011 r.  .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy

piecz  wykonawcy



DZIA  III . Istotne postanowienia umowy

Za cznik nr 10
W Z Ó R   U M O W Y    Nr …

W dniu ......... 2011 roku w I owej pomi dzy Gmin  I owa z siedzib  w I owej ,
ul. eromskiego 27 reprezentowan  przez:

Adama Gliniaka - Burmistrza I owej
przy kontrasygnacie Ewy Pasternak Jerz - Skarbnika Gminy I owa

zwan  dalej Zamawiaj cym,

NIP : 924-18-02-585   REGON : 970770853
a :
………………………………………………………………………………………………………
z siedzib   w  ……………………………………………………………………………………..
wpisanym do ………………………………………………………………….

reprezentowanym  przez :
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….

zwanym  w dalszej tre ci umowy ,,Wykonawc
,,

NIP : …………………     REGON : ………………………………………….
Zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci :

§ 1

Podstawa prawna zawarcia Umowy
1. Umowa zosta a zawarta po przeprowadzeniu post powania o zamówienie publiczne w oparciu o

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstaw  zawarcia Umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej, w post powaniu o
zamówienie publiczne.

§ 2

Przedmiot umowy:
    1.  Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania  po
nazw  : „Pogranicze pi knieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w I owej”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okre lony zosta  w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z za cznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy i obejmuje :



I . Roboty budowlane :
1. Odtworzenie uk adu wodnego w rejonie Ogrodu Japo skiego, Stawu Dworskiego,
renowacja kana ów wodnych i koryta rzeki Czernej Ma ej
2. Odtworzenie cz ci cie ek i wykonanie nowych nawierzchni wraz z wykonaniem
schodów terenowych wyposa eniem parku w awki, kosze na miecie
3. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami i furtami
4. Remont fontanny nr 1 i 3. odtworzenie fontanny nr 2 oraz nasadzenia
5. Urz dzenie placu zabaw i odwodnienie
6. Urz dzenie placu do wicze  dla doros ych ; boisko do gry w kule ; roboty zieleni
7. Urz dzenie wybiegu dla psów i nasadzenia
8. Remontu k adki nr 5
9. Remont k adki nr 6
10. Remontu k adki nr 7
11. Remontu i odtworzenie detali dekoracyjnych cznika
12. Restauracja Ogrodu Japo skiego
13. Zagospodarowanie dawnego Ogrodu Ró anego
14. Odtworzenie murowanego treja u na zamkni ciu osi Ogrodu Chi skiego.
15. Wykonanie dojazdu do posesji od ul. Ogrodowej oraz ziele
16. Utwardzenie placu z miejscami postojowymi
17. Lokalizacj  toalety tymczasowej.
18. Remont pomieszczenia punktu informacyjnego oraz remont elewacji
19. Odtworzenie dawnej bramy wej ciowej
20. Renowacji uk adu zieleni
21. Remont bram ksi ycowych - brama ksi ycowa nr 1 ; brama ksi ycowa nr 2

II. Roboty sanitarne  :
 Roboty ziemne ; przy cza wodoci gowe i studnia wodomierzowa z kr gów betonowych 1200 mm;
ruroci gi i uzbrojenie do fontann 1,2,3 ; zespó  pompowo – filtracyjny ; odwodnienie placu z miejscami
postojowymi ; przy cze kanalizacji sanitarnej do toalety tymczasowej

III. Roboty elektryczne :
1. O wietlenie i iluminacja parku: demonta  istniej cego o wietlenia w rejonie zbiornika wodnego;

zasilanie parku od ul. aga skiej i Ogrodowej; budowa o wietlenia parku obwód 1,2,3; budowa
wietlenia w okolicach parkingu; zasilanie WC; instalacje Punktu Informacyjnego;

2. Monitoring cz ci parku: instalacje monitoringu i alarmowe; linie wiat owodowe i zasilaj ce
kamery; kamery i szafki osprz towe

 Roboty budowlane prowadzone b  m. innymi  pod nadzorem Lubuskiego  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

1. Wykonawca  sporz dzi  kalkulacj  ceny ofertowej na podstawie  przedmiarów robót
stanowi cych za cznik  SIWZ z zachowaniem uk adu, kolejno ci tj. ka da pozycja z
kosztorysu ofertowego zosta a wyceniona wed ug kolejno ci i bez pomini cia pozycji,  z
cenami   jednostkowymi i warto ci  wszystkich  robót.

2. Niniejszy przedmiot zamówienia Wykonawca  wykona  zgodnie z za czonym do SIWZ
projektem budowlano – wykonawczym  oraz za czonymi przedmiarami robót.

3. Wykonawca , w oparciu o wytyczne Zamawiaj cego sporz dzi harmonogram rzeczowo –
finansowy wykonania przedmiotu  Zamówienia.

4. Wykonawca  wykona i zamontuje  dwie tablice zgodnie z wytycznymi /za . do
specyfikacji/Instytucji Zarz dzaj cej w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów:

a. tablic  informacyjn  w trakcie trwania robót budowlanych, i  przedmiot zamówienia
zosta  dofinansowany przez  Uni  Europejsk ,

b. tablic  pami tkowa  po zako czeniu robót budowlanych.



Na  obu tablicach winny znale  si  : logo programu  i informacja dotycz ca programu,

Program Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej
 Polska – Saksonia 2007 – 2013

 oraz odniesienie do EFRR

    Tablica informacyjna powinna zawiera  elementy:
 emblemat Unii Europejskiej, spe niaj cy normy graficzne okre lone w za czniku I do

Rozporz dzenia nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w aktualnie obowi zuj cym
brzmieniu oraz odniesieniu do Unii Europejskiej;

 odniesienie do EFRR „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”  wraz z has em
„Inwestujemy w wasz  przysz ”  podkre laj cym warto  dodan  pomocy;

 logo Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Polska -Saksonia 2007 –  2013.
Informacje te powinny zajmowa  co najmniej 25 % powierzchni tablicy.

7. Ponadto Wykonawca uwzgl dni w cenie oferty:
 koszt i wykonanie obs ugi geodezyjnej (w tym koszt i  wykonanie map oraz obmiarów

powykonawczych);
 koszt wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej i tablicy pami tkowej, o których

mowa w punkcie 6.
8. Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego zobowi zaniem
    zawartym w ofercie.

§ 3

Obowi zki stron:
1. Do obowi zków Zamawiaj cego nale y w szczególno ci:

1) przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;
2) zapewnienie bie cego nadzoru inwestorskiego dot. przedmiotu  umowy;
3) nieodp atne przekazanie  Wykonawcy do u ytkowania terenu niezb dnego na

zorganizowanie zaplecza budowy do czasu odbioru przedmiotowych robót.
4) dokonanie odbioru wykonanych robót;
5) zap ata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Do obowi zków Wykonawcy nale y w szczególno ci:
1) prawid owe wykonanie wszystkich prac zwi zanych z realizacj   przedmiotu umowy

zgodnie z dokumentacj  projektow , warunkami  wykonania i odbiorów oraz z aktualnie
obowi zuj cymi normami polskimi, polskim Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi do  niego i innymi obowi zuj cymi przepisami prawa;

2) zorganizowanie zaplecza budowy oraz ponoszenia kosztów z jego zorganizowaniem
i funkcjonowaniem.



3) Wykonawca jest zobowi zany zabezpieczy  i oznakowa  prowadzone roboty
budowlane oraz dba  o stan techniczny i prawid owo   oznakowania przez ca y czas
trwania realizacji zadania;

4) Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za teren budowy od chwili  przej cia placu
budowy;

5) wspó praca ze s bami Zamawiaj cego oraz wspó praca ze s bami Wojewódzkiego
Lubuskiego Konserwatora Zabytków;

6) prowadzenie Dziennika budowy i udost pnienie go Zamawiaj cemu celem
dokonywania wpisów i potwierdze ;

7) zg aszanie robót do odbioru;
8) przestrzeganie przepisów bhp i ppo .;
9) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;
10) zapewnienie sprz tu spe niaj cego wymagania norm technicznych;
11) utrzymanie porz dku na placu budowy w czasie realizacji prac;
12) likwidacja placu budowy i zaplecza w asnego Wykonawcy bezzw ocznie  po

zako czeniu prac, lecz nie pó niej ni  30 dni od daty dokonania odbioru ko cowego;
13) przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia nale y stosowa  wyroby  budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 –
tekst jednolity z pó niejszymi zmianami).  Dokumenty potwierdzaj ce dopuszczenie do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego  stosowania  Wykonawca przedstawia do
wgl du na danie Zamawiaj cego;

14) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach i przekazanie jej
Zamawiaj cemu na 5 dni przed terminem odbioru  ko cowego ca ego zamówienia.

§ 4

Terminy wykonania.
1. Ustala si  nast puj ce terminy realizacji robót, o których mowa w § 1:

a) rozpocz cie: w ci gu 7 dni od dnia przekazania placu budowy;
a) zako czenie: do 30 wrze nia  2013 r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 mog  ulec zmianie w przypadku wyst pienia okoliczno ci
okre lonych w paragrafie 9 ust.1 niniejszej umowy.

3. W przedstawionych w paragrafie 9  ust.1 przypadkach wyst pienia opó nie  strony ustal
nowe terminy realizacji, z tym e minimalny okres przesuni cia terminu zako czenia równy

dzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 5

Odbiory.
1. Strony ustalaj , e przedmiotem odbioru ko cowego jest  wykonanie przedmiotu

zamówienia obj tego niniejsz  umow , potwierdzone  protoko em  odbioru ko cowego.
Data podpisania protoko u odbioru ko cowego przez Zamawiaj cego jest dat  zako czenia
realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom cz ciowym b  podlega y roboty zanikaj ce i ulegaj ce  zakryciu, z tym e
odbiór tych robót przez Zamawiaj cego nast pi w  terminie bezzw ocznym po zg oszeniu
przez Wykonawc , nie d szym jednak ni  5 dni.

3. Dostawy oraz roboty budowlane i  monta owe, dla których strony ustal  odbiory cz ciowe,



Wykonawca ka dorazowo zg osi wpisem do Dziennika budowy.
4. Zamawiaj cy powo a Komisj  i dokona odbioru ko cowego.  Rozpocz cie czynno ci

odbioru nast pi w terminie nie d szym ni  14 dni,  licz c od daty zg oszenia przez
Wykonawc  gotowo ci odbioru,  potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru do Dziennika
budowy.

5. W czynno ciach odbioru ko cowego powinni uczestniczy  równie  przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, których udzia  nakazuj  odr bne przepisy.

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru ko cowego Wykonawca  przed y
Zamawiaj cemu wszystkie dokumenty pozwalaj ce na ocen  prawid owo ci wykonania
przedmiotu odbioru (w szczególno ci Dziennik  budowy,  wiadectwa wykonania prób,
pomiary , pomiary geodezyjne powykonawcze ,wymagane atesty itp).

7. Z czynno ci odbioru  zostanie sporz dzony protokó , który zawiera  b dzie  wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Je eli odbiór nie zosta  dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiaj cego pomimo
zg oszenia gotowo ci odbioru, to Wykonawca:
1) nie pozostaje w zw oce ze spe nieniem zobowi zania wynikaj cego z  umowy,
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez  powo an   Komisj .
O terminie przeprowadzenia czynno ci odbioru  Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego.
Protokó  z tak przeprowadzonego odbioru stanowi   b dzie podstaw  do wystawienia
faktury i za dania zap aty nale nego wynagrodzenia.

9. Je eli w toku czynno ci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot odbioru nie osi gn
gotowo ci do odbioru z powodu nie zako czenia robót lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiaj cy odmówi  odbioru z winy Wykonawcy.

10. Je eli w toku czynno ci odbioru ko cowego zadania zostan  stwierdzone wady:
1) nadaj ce si  do usuni cia - Zamawiaj cy mo e da  usuni cia wad,  wyznaczaj c

odpowiedni termin; fakt usuni cia wad zostanie  stwierdzony  protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach b dzie termin usuni cia wad, okre lony w protokole
usuni cia wad;

2) nie nadaj ce si  do usuni cia - Zamawiaj cy mo e:
a) je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie obiektu zgodnie z jego  przeznaczeniem

– obni  wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do  utraconej warto ci
ytkowej, technicznej i estetycznej;

b) je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie obiektu zgodnie z jego  przeznaczeniem
- da  wykonania umowy  po raz drugi, zachowuj c prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrze onych kar umownych i odszkodowa   na zasadach
okre lonych w § 8 niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania w ustalonym
terminie przedmiotu umowy  po raz drugi - odst pi  od umowy z winy
Wykonawcy.

§ 6

Wynagrodzenie:
1. Za prace okre lone w § 2 niniejszej umowy ustala si , e wynagrodzenie  umowne

    Wykonawcy w kwocie…………………………. z .
    s ownie: …………………………………………………………………. z otych.
    Wynagrodzenie okre lone w ust.1 jest wynagrodzeniem brutto zawieraj cym wszystkie



 obowi zuj ce narzuty i podatki, w tym……  % podatek VAT w wysoko ci…………… .,
    s ownie :………………………………………….z otych.
2. Wynagrodzenie o warto ci netto wynosi: ……………………………… z . /bez VAT-u/.
     S ownie: …………………………………………………………………..z otych.
3. Wy ej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie z onej oferty stanowi cej

za cznik do niniejszej umowy oraz za czonego do oferty  kosztorysu ofertowego.
4. Strony ustalaj , e za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj cy zap aci wynagrodzenie na

podstawie cen jednostkowych uj tych przez Wykonawc  w poszczególnych pozycjach
kosztorysu ofertowego oraz ilo ci   rzeczywi cie wykonanych i odebranych robót ustalonych
na podstawie  sporz dzonego przez Wykonawc  kosztorysu powykonawczego
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru z zastrze eniem, e kwota wynikaj ca z kosztorysu
powykonawczego nie mo e by  wy sza od kwoty  umownej ustalonej na podstawie oferty
Wykonawcy.

5. Wszelkie roboty nie obj te niniejsz  umow  (zamówieniem podstawowym) i nie
przekraczaj ce cznie 50% warto ci realizowanego zamówienia niezb dne do jego
prawid owego wykonania, których wykonanie sta o si   konieczne na skutek sytuacji
niemo liwej wcze niej do przewidzenia je eli:

 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia  dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymaga oby poniesienia niewspó miernie wysokich
kosztów lub;

 wykonanie zamówienia podstawowego jest uzale nione od wykonania zamówienia
dodatkowego,

    Wykonawca zobowi zany jest wykona  na podstawie dodatkowego zamówienia  przy
    zachowaniu tych samych norm, parametrów i wska ników kalkulacyjnych wskazanych w
    kosztorysie, po podpisaniu przez strony protoko u konieczno ci ustalaj cego zakres
    rzeczowy, finansowy i termin realizacji.
6. Wykonawca zobowi zuje si  do informowania Zamawiaj cego  o  konieczno ci wykonania

robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od  daty ich  stwierdzenia, w formie wpisu
do Dziennika  budowy i sporz dzenie protoko u konieczno ci wraz z kosztorysem.
Protokó  konieczno ci wraz z kosztorysem podlegaj  zatwierdzeniu przed realizacj  robót
przez Zamawiaj cego.

§ 7

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
1. Zamawiaj cy da od Wykonawcy  zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w

wysoko ci 5 % ceny ca kowitej podanej w ofercie /brutto/.
2. Zabezpieczenie s y pokryciu roszcze  z tytu u niewykonania lub nienale ytego

wykonania umowy.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale ytego wykonania w  formie:

w wysoko ci: ………………………… ., s ownie: ……………………………………..
4. Zamawiaj cy zwraca 70% wysoko ci wniesionego zabezpieczenia, w  terminie 30 dni od

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za nale ycie wykonane.
5. Zamawiaj cy pozostawia na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za  wady 30%

wysoko ci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pó niej ni  w 15 dniu po up ywie



okresu r kojmi za wady.
6. Strony postanawiaj , i  odpowiedzialno  Wykonawcy z tytu u r kojmi za  wady

przedmiotu umowy, wynikaj ca z Kodeksu cywilnego, zostanie  rozszerzona przez
udzielenie pisemnej gwarancji.

7. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu  36 miesi cy gwarancji na  wykonany przedmiot
umowy,  licz c od dnia odbioru i przekazania w u ytkowanie obiektów budowlanych

cych przedmiotem umowy.

§ 8

Warunki p atno ci
1. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze rodków bud etu Gminy oraz obj ty jest

dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : Inwestujemy w
wasz  przysz . Program Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej Polska-Saksonia
2007-2013.

2. Rozliczanie robót b dzie si  odbywa o fakturami cz ciowymi za elementy  robót uj te w
harmonogramie rzeczowo- finansowym zatwierdzonym przez  Zamawiaj cego i  faktur
ko cow . Faktury cz ciowe wystawiane b  po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru danego etapu robót, a regulowane b  w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiaj cego  faktury i protoko u odbioru wykonanego elementu robót.

3. Sumaryczna warto  faktur przej ciowych nie przekroczy 80%  wynagrodzenia umownego
okre lonego w § 6.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nast pi w oparciu o faktur  ko cow
wystawion  na podstawie protoko u odbioru ko cowego.

5. P atno ci b  dokonywane  przelewem w PLN na konto bankowe Wykonawcy Nr
…………………………………………………………………………………..

6. Za dat  p atno ci faktury uwa a si  dat  dyspozycji przelewu rodków finansowych na
konto Wykonawcy.

§ 9
Kary umowne

1. Obowi zuj  form  odszkodowania uzgodnion  mi dzy stronami b  kary umowne.
2. Wykonawca zobowi zany jest do zap aty kar umownych w nast puj cych przypadkach:

1) za odst pienie od umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn, za które  ponosi
odpowiedzialno  Wykonawca, w wysoko ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy;

2) za zw ok   w oddaniu  przedmiotu umowy (nie zako czenia w terminie  okre lonym
w § 4 ust 1,2) w wysoko ci  0,1% wynagrodzenia umownego  brutto za ka dy dzie
zw oki;

3) za zw ok  w usuni ciu  wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w  wysoko ci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za ka dy dzie   zw oki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni cie wad i usterek.

3. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kar  umown  za odst pienie od umowy przez
Wykonawc  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno  Zamawiaj cy, w  wysoko ci
10% wynagrodzenia umownego brutto, z wyj tkiem wyst pienia sytuacji przedstawionej w



art.145 Prawa zamówie  publicznych, w my l którego Zamawiaj cy mo e odst pi  od
umowy w  terminie 30 dni od powzi cia informacji o zaistnieniu 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.

4. Strony zastrzegaj  sobie prawo  do dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego
przenosz cego wysoko  kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna  b dzie liczona od
nowych terminów.

6. Wykonawca nie mo e odmówi  usuni cia wad bez wzgl du na wysoko   zwi zanych z
tym kosztów.

7. Zamawiaj cy mo e usun  w zast pstwie Wykonawcy i na jego koszt,  wady  nieusuni te
w wyznaczonym terminie.

§ 10

Zmiana umowy
1. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  zmiany postanowie  zawartej umowy w  stosunku do

tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy :
1) w zakresie wyd enia terminu obowi zywania umowy  pod warunkiem,  e :

a) zachodzi konieczno  wykonania robót dodatkowych na zadaniu o
wykonanie robót budowlanych, których wykonanie w sposób   obiektywny
uniemo liwia terminowe zako czenie realizacji przedmiotu   zamówienia,

b) prace obj te umow  o wykonanie robót budowlanych, zosta y  wstrzymane
przez w ciwe organy z przyczyn niezale nych od  Wykonawcy lub te
wyst pi y warunki atmosferyczne, które ze wzgl dów  obiektywnych
uniemo liwiaj  wykonanie robót  budowlanych   zgodnie z normami
techniczno-budowlanymi, co uniemo liwia terminowe zako czenie realizacji
przedmiotu  zamówienia,

c) zachodzi konieczno  uzyskania niemo liwych do przewidzenia na  etapie
planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych,  zgody osób
trzecich  lub w ciwych organów;

2) w zakresie zmniejszenia/ zwi kszenia przedmiotu zamówienia pod  warunkiem, e :
a) z niemo liwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o  roboty

budowlane przyczyn  wykonanie ca ci przedmiotu zamówienia napotyka
na istotne trudno ci, których przezwyci enie wymaga oby poniesienia
niewspó miernie wysokich kosztów,

b) zachodzi konieczno  udzielenia zamówie  dodatkowych nieobj tych
zamówieniem podstawowym  wykonawcy robót budowlanych, na
podstawie art.67 ust.1 pkt.  5 ustawy Prawo zamówie  publicznych;

3) w przypadku gdy wyst pi   okoliczno ci, których Zamawiaj cy nie by  w  stanie
przewidzie , pomimo zachowania nale ytej staranno ci.

2. Zmiana tre ci umowy dokonana z naruszeniem  warunków okre lonych  w  ust pie  1 jest
niewa na.

3. Zmiana  tre ci  umowy   wymaga  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.



§11

Odst pienie od umowy
Stronom przys uguje prawo odst pienia od umowy w nast puj cych przypadkach :

1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do odst pienia od umowy :
1) w razie zaistnienia 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  mo e  nast pi  w terminie 30 dni  od powzi cia
wiadomo ci o tych okoliczno ciach. W tym  przypadku Wykonawca mo e da
wy cznie wynagrodzenia  nale nego mu z tytu u wykonania cz ci umowy;

2) zostanie og oszona upad  lub rozwi zanie Firmy Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy;
4) wykonawca nie rozpocz  robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiaj cego z onego na pi mie;
5) Wykonawca przerwa  realizacj  robót i przerwa trwa d ej ni  jeden miesi c.

2. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, w szczególno ci je eli:
1) Zamawiaj cy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia

podpisania protoko u odbioru robót;
2) Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc , i  wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczno ci  nie b dzie móg  spe ni  swoich zobowi za   wobec Wykonawcy.
3. Odst pienie od umowy winno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego

wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.
4. W przypadku odst pienia od umowy Wykonawc  oraz Zamawiaj cego obci aj

nast puj ce obowi zki szczególne:
1) W terminie 14 dni od daty odst pienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w  toku, wg
stanu na dzie  odst pienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy której nast pi o odst pienie od umowy;

3) Wykonawca sporz dzi wykaz tych materia ów, konstrukcji lub urz dze , które nie
mog  by  wykorzystane przez Wykonawc  do realizacji innych robót, nieobj tych
niniejsz  umow , je eli odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn niezale nych od
niego;

4) Wykonawca zg osi do dokonania przez Zamawiaj cego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczaj cych, je eli odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezw ocznie, najpó niej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urz dzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiaj cy  w razie odst pienia od umowy z przyczyn, za które  Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno ci, zobowi zany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zap aty wynagrodzenia za  roboty, które
zosta y wykonane do dnia odst pienia;

2) rozliczenia si  z Wykonawc  z tytu u nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy obiektów zaplecza, urz dze  zwi zanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba e Wykonawca  wyrazi zgod  na przej cie tych



obiektów i urz dze ;
3) przej cie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowi zuje si  do ubezpieczenia od wszystkich roszcze

cywilnoprawnych:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy;
2) w okresie obowi zywania r kojmi i gwarancji.
Wykonawca w ka dym przypadku zobowi zany jest przed  uwierzytelnion  kopi
aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 13

Postanowienia ko cowe
1. Wykonawca o wiadcza, e:

1) zapozna  si  z  przedmiotem umowy;
2) uzyska   wszystkie niezb dne do wykonania przedmiotu umowy informacje, maj ce

wp yw na prawid ow   realizacj  zamówienia;
3) zapozna  si  z dokumentacj  techniczn  przedmiotu umowy oraz  dokona  wizji w

terenie - w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca o wiadcza, e  wykona przedmiot umowy samodzielnie z zastrze eniem ust.

3.
3. Dopuszcza si  mo liwo  powierzenia wykonania cz ci lub ca ci prac obj tych umow

przez Podwykonawców. W przypadku powierzenia cz ci zamówienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest  zobowi zany uzyska  zgod  Zamawiaj cego na zawarcie umowy z
Podwykonawc .  W tym zakresie stosuje si  odpowiednio  art. 6471  § 2 k.c.

4. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jej odbiorze Wykonawca zobowi zany  jest przedstawi
Zamawiaj cemu w asn  faktur  i faktur  wystawion  przez  Podwykonawc  wraz z
dowodem zap aty nale no ci wynikaj cej z tej faktury  dla Podwykonawcy.

5. Strony wyznaczaj  swoich przedstawicieli.
1) Przedstawicielami Wykonawcy s  :

a) …………………………………………………
b) …………………………………………..  -  Kierownik budowy

2) Przedstawicielami Zamawiaj cego s  :
a) …………………………………………………………………….
b) ……………....………………………… - Inspektor nadzoru inwestorskiego

6. Ewentualne spory, wynik e w zwi zku z realizacj  przedmiotu umowy, strony  zobowi zuj
si  rozwi za  w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemo no ci  ustalenia
kompromisu - b  rozstrzygane przez S d  w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.

7. Wykonawca nie mo e dokona  cesji wierzytelno ci wynikaj cej z Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiaj cego.

8. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, b  mia y  zastosowanie odpowiednie



przepisy Kodeksu cywilnego - je eli przepisy ustawy Prawo zamówie  publicznych, nie
stanowi  inaczej.

9. Niniejsz  umow  sporz dzono w 4 jednobrzmi cych egzemplarzach /jeden  egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiaj cego/.

10. Za cznikiem stanowi cym integraln  cz  umowy jest  Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia oraz z ona oferta.

ZAMAWIAJ CY :                                                                     WYKONAWCA :

DZIA  IV : Kosztorysy ofertowe  –       plik w za czeniu do SIWZ

DZIA  V:  Specyfikacje techniczne    – plik w za czeniu do SIWZ

DZIA  VI: Dokumentacja projektowa – plik w za czeniu do SIWZ


