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Nr sprawy: ZP – 01/PN/2011                                          Łukta, dnia 16 lutego 2011 roku 

 

 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 

(Dz.U, nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej PZP lub ustawą. 

 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE JEST 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Art. 39 – 46 PZP 

 
Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego: 
 
Adaptacja poddasza nieużytkowego budynku Fundacji na pomieszczenia biurowe o wartości 

szacunkowej powyżej kwoty 14.000 euro. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone : 

W Portalu Internetowym BZP Nr 5849-2011 w dniu 16 lutego 2011 roku. 

Na stronie internetowej www.frrl.org.pl w dniu 16 lutego 2011 roku. 

W siedzibie Zamawiającego w Fundacji Rozwoju Regionu Łukta w Łukcie w dniu 16 lutego 

2011 roku. 

 

Termin składania ofert 14 marca 2011 r. godz. 1000 

Termin otwarcia ofert 14 marca 2011 r. godz. 1100 

 

http://www.frrl.org.pl/
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Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

ul. Mazurska 30; 14-105 Łukta 

NIP 741-15-33-316, REGON 510326669 

 

tel. 0 89 647-51-84, tel. /fax. 0 89 647-52-50 

tel. kom. 0 728 939 910 

e-mail: b.galazka@frrl.org.pl 

strona internetowa: www.frrl.org.pl 

godziny pracy: 8:00 – 16:00 

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego  

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym - przetarg nieograniczony o wartości 

kwoty powyżej 14 tys. euro. 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta ogłasza przetarg nieograniczony: nr sprawy  

ZP-01/PN/2011 na robotę budowlaną polegającą na adaptacji poddasza nieużytkowego 

budynku Fundacji na pomieszczenia biurowe w ramach projektu „Centrum wspierania 

przedsiębiorczości - rozwój instytucjonalny Fundacji Rozwoju Regionu Łukta – 

instytucji otoczenia biznesu” zgodnie z dokumentacją projektową, obejmującą w 

szczególności: 

1) Demontaż posadzki z desek na legarach,  

2) Zdjęcie ocieplenia ze stropu nad parterem, 

3) Przebudowa konstrukcji dachu – likwidacja jednego słupa drewnianego, 

4) Rozebranie pokrycia dachu pod projektowane okna połaciowe i nowe kominy 

wentylacyjne i jeden spalinowy, 

5) Wykucie w stropie nad parterem otworów dla instalacji wodno – kanalizacyjnej i 

c.o., 

6) Wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych z rur „Spiro”, 

7) Montaż projektowanych okien połaciowych - 4 sztuki, 

8) Ułożenie warstw izolacji termicznej i paroizolacji poddasza, 

mailto:b.galazka@frrl.org.pl
http://www.frrl.org.pl/


   
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.  

 

 

4 
 

9) Wykonanie ław kominiarskich,  

10) Naprawa pokrycia dachu w miejscach rozbiórki na okna i nowe kominy, 

11) Wykonanie nowych i naprawa istniejących zdemontowanych obróbek 

blacharskich, 

12) Demontaż ościeżnicy i drzwi stalowych przeciwpożarowych, 

13) Montaż nowych drzwi płytowych w miejsce stalowych, 

14) Demontaż okien PCV,  

15) Wyburzenie filarów międzyokiennych, 

16) Montaż nowych okien PCV, 

17) Wykonanie warstw izolacyjnych i podkładowych posadzek, 

18) Uszczelnienie wpustów podłogowych i przejść instalacji, 

19) Montaż szkieletowych ścianek działowych wg rysunku rzutu poddasza, 

20) Montaż ścianek podokiennych i obłożenie skosów poddasza płytą GKF, 

21) Wykonanie sufitu podwieszonego z płyty GKF na ruszcie systemowym, 

22) Obudowa istniejących słupów drewnianych, 

23) Wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III + szpachlowanie, 

24) Ułożenie glazury na ścianach z umywalkami (pomieszczenia mokre), 

25) Osadzenie ościeżnic i drzwi wewnątrz lokalowych, 

26) Ułożenie i listowanie posadzek z wykładzin dywanowych i paneli, 

27) Montaż instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, 

wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, telefonicznej, komputerowej, 

28) Inne roboty. 
 
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć solnymi preparatami  

i ognioodpornymi do granicy trudno zapalności i zabezpieczającej przed korozją biologiczną. 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom 

technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację budowy od momentu przekazania 

placu budowy do dnia zakończenia robót oraz końcowego odbioru. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć budowę na czas trwania robót do dnia ich 

zakończenia i końcowego odbioru. 
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Roboty prowadzone będą na obiekcie czynnym, w związku z czym Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapewnienia na własny koszt dostępu do remontowanej części 

obiektu. 
 

2. Nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (45000000-7 Roboty 

budowlane) 

1) 45260000-7 roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne,  

2) 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach, 

3) 45320000-6 roboty izolacyjne, 

4) 45321000-3 izolacja cieplna, 

5) 45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych, 

6) 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

7) 45323000-7 roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych, 

8) 45410000-4 tynkowanie, 

9) 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej, 

10) 45421146-9 instalowanie sufitów podwieszanych, 

11) 45421152-4 instalowanie ścianek działowych, 

12) 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian, 

13) 45442100-8 roboty malarskie. 

3. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w niżej wymienionych załącznikach do 

SIWZ, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji: 

1) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(załącznik nr 7) 

2) Projekt architektoniczno – budowlany (dokument udostępniony jest w formie scanu na 

stronie www.frrl.org.pl lub w siedzibie Fundacji – do wglądu) 

3) Przedmiar 

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent 

czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i 

dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno 

/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa 

prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Inne uwarunkowania 

http://www.frrl.org.pl/
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5.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych (równoważnych), niż te 

przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (dot. materiałów dla których określono typ), jednak 

o parametrach i jakościowo nie gorszych (równoważnych) od posiadanych przez 

materiały zaproponowane przez Zamawiającego. W ofercie należy określić parametry 

i producenta przyjętych materiałów zamiennych. Zastosowane materiały winny być 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

5.2. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę części robót 

Podwykonawcom pod warunkiem, że Wykonawca wskaże w ofercie te części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają 

solidarnie Wykonawca i Podwykonawcy. 

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym 

projektem, z zachowaniem wszystkich warunków podanych w uzgodnieniach 

jednostek opiniujących, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

Rozdział 4. Oferty częściowe i wariantowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 

września 2011 roku. 

2. W finansowaniu zamówienia biorą udział środki pochodzące z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 

Mazury na lata 2007-2013. 

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące:  

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 



   
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.  

 

 

7 
 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie, 

przynajmniej 2 zadania dotyczące przebudowy lub budowy obiektów o wartości nie 

mniejszej niż 200.000 złotych brutto każde, prowadzonych na obiektach czynnych, 

odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał się: 

4.1. Co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który: 

a) posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 

czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 

uprawnienia budowlane w tej specjalności; 

b) posiada staż pracy na stanowisku kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-

budowlanej od chwili uzyskania uprawnień minimum 3 lata. 

4.2. Co najmniej jednym Kierownikiem robót sanitarnych, który posiada uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 

inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do 

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 

budowlane w tej specjalności. 

4.3. Co najmniej jednym kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia 
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umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których  

w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej 

specjalności. 

4.4. Co najmniej jednym kierownikiem robót z uprawnieniami telekomunikacyjnych 

bez  ograniczeń, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do 

wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia 

budowlane w tej specjalności. 

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy, 

doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których 

mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, polega na wiedzy i 

doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, wymaga się wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1; ust. 4 pkt 4.1 - 4.4 dotyczącej tych 

podmiotów. 

6. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej, Zamawiający żąda, 

by Wykonawca wykazał, iż posiada co najmniej: 

6.1 opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych). 

6.2 środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż na 

zaoferowaną kwotę w ofercie. 

7. Wykonawca może polegać na zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, tj. polisą 

ubezpieczeniową i środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 

8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
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polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymaga się wykazania spełniania 

warunku, o którym mowa w ust. 6 dotyczącego tego podmiotu. 

9. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału zawartych w 

ust. 2 – 4 i 6, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do 

oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 8 ust. 2 SIWZ. Z 

dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na 

dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia 

tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu 

czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.  

10. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, o których 

mowa w ust. 3, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia,  Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w 

art. 24 ust. 2 pkt 4. 

11. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże nie później niż 

na dzień składania ofert, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Ocena tego 

warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i 

oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 8 ust. 5 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający 

sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt 4. 

12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 

ustawy. 

 

Rozdział 7. Informacja o Podwykonawcach 

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac Podwykonawcom, 

zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.  
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Rozdział 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 

1. Sporządzony przez Wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 1 do  SIWZ 

Formularz Oferty. 

2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa  w art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia 

określony został przez Zamawiającego w Rozdziale 6 SIWZ Zamawiający żąda 

następujących oświadczeń i dokumentów: 

2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem 

treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ; 

2.2. Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zał. nr 4); 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (zał. nr 5); 

2.4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

2.5. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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2.6. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

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

2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 

ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa 

w ust. 2 pkt. 2.5 niniejszego rozdziału, dotyczącej tych podmiotów. 

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

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

zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów: 

5.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

5.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

5.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

5.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
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właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w 

odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 

miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 

wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5, wymienione w 

pkt 5.2-5.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w  którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie  społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 7.1 lit. a i c powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o 

którym mowa w ust. 7 pkt 7.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 4, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

14. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli Zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów 

również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub 

języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

15. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 

podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w 

rozdziale 8 ust. 5 pkt 5.2. – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone 

adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby 

upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 2.2. oraz jej 

podpisem.  

16. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 5 lub którzy złożyli te dokumenty, ale 

zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
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postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub/i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

17. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika 

powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego 

pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej 

solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 

publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka 

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik. 

18. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 

zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a 

Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 800 do 1600. 

4. Wszelką korespondencje należy kierować na adres Zamawiającego. 
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5. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr /089/647-52-50) 

lub drogą elektroniczną b.galazka@frrl.org.pl. W przypadku oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 

7. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie w terminie określonym w 

art. 38 ust. 1 pkt PZP, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza przesyłanie treści pytań również faksem oraz w 

wersji elektronicznej na adres: b.galazka@frrl.org.pl z dopiskiem: nr sprawy ZP-

01/PN/2011. 

9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ. 

11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1.1. W sprawach merytorycznych i formalnych - Barbara Gałązka nr tel. 89 647 51 84, e-

mail: b.galazka@frrl.org.pl, fax, 89 547 52 50, 

1.2. W sprawach formalnych - Patryk Pawełczyk nr tel. 89 647 51 84, e-mail: 

p.pawelczyk@frrl.org.pl, fax. 89 647 52 50. 

Rozdział 10. Informacje dotyczące wadium 

1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium 

w kwocie 6.800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych). 

mailto:b.galazka@frrl.org.pl
mailto:b.galazka@frrl.org.pl
mailto:b.galazka@frrl.org.pl
mailto:p.pawelczyk@frrl.org.pl
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert, określonym w ogłoszeniu  

sekcja IV.4.4. oraz w rozdziale 13 ust.1 niniejszej SIWZ. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. pieniądzu, 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3. gwarancjach bankowych, 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275). 

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. 3.2. – 3.5.) oryginał lub/i kopię 

dołącza do oferty. 

5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać 

klauzulę gwarantującą bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku 

wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 64 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego: WBS O/Łukta 97 8857 1012 3001 0003 0182 0002 z podaniem tytułu 

wpłaty (wadium nr sprawy ZP-01/PN/2011), w terminie do dnia 14.03.2011 do godz. 1000 , 

a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

9. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpłynięcia na konto Zamawiającego. 

10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej 

formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 

11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy 

 PZP, tj. niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

 postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

 najkorzystniejsza. 

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

 wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

 wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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13.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

 wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

 pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

 pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę, 

 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoży 

 wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 

 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

 stronie. 

15. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

 Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj. jeżeli 

 Wykonawca: 

 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

 określonych w ofercie; 

 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z 

 przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Rozdział 11. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym w sposób następujący: 
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Nr sprawy ZP – 01/PN/2011 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć): 

 

Adresat: 

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 

 

OFERTA  

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI PODDASZA 

NIEUŻYTKOWEGO BUDYNKU FUNDACJI NA POMIESZCZENIA BIUROWE  

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
14.03.2011r. godz. 1100 

 

 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych 

w niniejszej SIWZ, oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Wykonawca przed terminem składania ofert może zmienić, bądź wycofać złożoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być oznaczone w 

sposób opisany w pkt. 1 z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperta 

oznakowania dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana.  

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

5. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź 

Pełnomocnika. 

6. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, 

część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie 

oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa-POUFNE”. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy 
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czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony 

pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

8. Wykonawca nie może zmienić treści formularzy, które stanowią dodatki do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, a wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w 

kolejności wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.03.2011r., do godz.1000  w 

pokoju nr 3.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2011r., do godz.1100 w siedzibie Zamawiającego w 

sali konferencyjnej.   

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, 

warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego 

wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.  

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, dokonana wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub 

dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ.  

9. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

Rozdział 14. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena jednostkowa danego produktu będzie zawierała wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

2. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen do końca realizacji zadania. 



   
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.  

 

 

20 
 

3. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), 

wypełniając wszystkie rubryki tabeli zawartej w ust. 1 formularza oferty i następnie wyniki 

te wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od 

wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję 

przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje 

odrzucenie oferty. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy stosować upustów 

do końcowej ceny oferty. 

Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

1. Cena – 80 % 

Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:  

 

          

2. Termin udzielonej gwarancji – 20% 

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 
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Zamawiający określa maksymalny termin gwarancji na roboty budowlane nie dłuższy niż 60 

miesięcy, a minimalny nie krótszy niż 36 miesięcy. 

3. Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów w 

poszczególnych kryteriach oceny ofert.  

Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o:  

1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych 

ofert. 

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w Rozdziale 16 pkt 1 Zamawiający umieści 

na stronie internetowej www.frrl.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie 

możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 
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Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym 

postępowaniu o zamówienia publiczne. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych 

w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: WBS O/Łukta 97 8857 1012 3001 

0003 0182 0002 z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, nr sprawy ZP-01/PN/2011). 

7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

9. Kwota, o której mowa w pkt. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

rękojmi za wady. 

Rozdział 18. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy 

stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 

zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

2.1 zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – jeżeli zmiana wynagrodzenia będzie 

korzystna dla Zamawiającego; 
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2.2 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy oraz jeżeli będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność 

zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało 

się przewidzieć przy zawieraniu umowy; 

2.3 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy; 

2.4 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

2.5 zmiana terminów płatności - jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 

3. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia 

wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 

Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w 

toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do 

której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w 

formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert.  

8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 

zwanych dalej „orzeczeniem”. 

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 

w Rozdziale 9 ust. 5 SIWZ. 

10.  Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, 

na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 

wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

11.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. 

12.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

13.  Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w 

sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z 
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zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,  przez uczestnika, który przystąpił do postępowania 

po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie. 

14.  Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 

na piśmie lub ustnie do protokołu. 

15.  W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 

po stronie Wykonawcy pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku 

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

16.  Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 10 niniejszego rozdziału SIWZ, 

nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności 

Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 

186 ust. 2 i 3 ustawy. 

17.  Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jaki i skutki 

dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy. 

18.  Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą 

pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.  

19.  Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje 

skarga do sądu.  

Rozdział 20. Inne informacje 

1. Strona internetowa jest stroną własną Zamawiającego i ma następujący adres: 

www.frrl.org.pl 

2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, informacje: b.galazka@frrl.org.pl  

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w 

walutach obcych. 

4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

http://www.frrl.org.pl/
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5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym 

postępowaniu o zamówienie publiczne. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o 

zamówienie publiczne. 

7.  Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji 

świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje 

żadnych wymagań w tym zakresie. 

 

Rozdział 21. Załączniki do SIWZ 

Numer 1. Wzór formularza ofertowego. 

Numer 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22.    

Numer 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 24. 

Numer 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych. 

Numer 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie. 

Numer 6. Projekt umowy.  

Numer 7. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Numer 8. Projekt architektoniczno - budowlany. 

Numer 9. Przedmiar robót. 
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Załącznik Nr 1 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

     
Wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego na zadanie: 

Adaptacja poddasza nieużytkowego budynku Fundacji na pomieszczenia biurowe 
 

w przetargu  nieograniczonym z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).   

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

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

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

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

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

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

2. Dane dotyczące Zamawiającego : 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

ul. Mazurska 30; 14-105 Łukta 

NIP 741-15-33-316, REGON 510326669 

3. Oferujemy wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz dokonaną 

wizją lokalną terenu objętego realizacją robót budowlanych za:    

     Kwotę netto               zł  .......................... 
 

     Podatek VAT 23 %    zł  .......................... 
 

     Ogółem kwota brutto  zł  .......................... 
 

     Słownie brutto:  ( ............................................................................................ ) 
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4. Termin udzielonej gwarancji obejmuje okres ............. miesięcy od daty podpisania 

protokołu końcowego odbioru prac. 

5.  Termin realizacji robót od dnia udzielenia zamówienia do dnia  30.09.2011 r. 
 

6.  Oświadczenia Wykonawcy: 

     Oświadczam, że: 

a)  posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 

b) zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń i zobowiązuję się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz  

zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

c) dokonaliśmy wizji lokalnej w zakresie objętym zamówieniem. 

d) zawarty w specyfikacji wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się, 

w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 

f) otrzymaliśmy komplet SIWZ wraz z załącznikami: 

Numer 1. Wzór formularza ofertowego. 

Numer 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22.    

Numer 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 24. 

Numer 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych. 

Numer 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie. 

Numer 6. Projekt umowy.  

Numer 7. Szczegółowa specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót budowlanych. 

Numer 8. Projekt architektoniczno – budowlany. 

Numer 9. Przedmiar robót. 

 

7. Składniki cenotwórcze zastosowane przy obliczeniu oferty, które będą stosowane również   
    do wyceny robót dodatkowych i zamiennych. 

 

 stawka roboczogodziny  ............................. zł, 
 

 koszty pośrednie            ............................. % ( do R + S ), 
 

 koszty zaopatrzenia        ............................. % ( do M ), 
 

 zysk                 …………………………………  %(do Kp+R+S ) 
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8. Inne informacje Wykonawcy: 

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

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………………… 

7) ……………………………………………………………………………………………… 

8) ……………………………………………………………………………………………… 

9) ……………………………………………………………………………………………… 

10) ……………………………………………………………………………………………… 

 
10. Oferta zawiera ............ stron ponumerowanych i podpisanych. 
 

 

Dnia .............................            .................................................................                                         
                Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

                                                                                           podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 

 
                                                                                             ……………. , dnia ……….. roku 

ZP-01/PN/2011 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego 

 

 

na zadanie:  Adaptacja poddasza nieużytkowego budynku Fundacji na 

pomieszczenia biurowe. 

 

OŚWIADCZENIE 

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

r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi    

       do wykonania zamówienia; 

 4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

                                                                                                    

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

                                  (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust.1 i 2 

 

 

Nazwa Wykonawcy................................................................................................ 

 

Adres Wykonawcy.................................................................................................. 

 

Nazwa zamówienia: 

Adaptacja poddasza nieużytkowego budynku Fundacji na pomieszczenia biurowe. 

      

Art. 24. 1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

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

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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 9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

Art. 24. 2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, 

którzy: 

 1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 

wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub 

art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 

 2)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

 3)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

...............................................                        ................................................................ 
                  (miejsce i data)                                       (pieczęć imienna, podpis Wykonawcy) 
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Załącznik  nr 4 

 

(pieczęć firmy) 

miejscowość, data …………………………. 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
Data:        ……………………………………………………… 

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

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

 Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………...... 

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

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: 

Lp. 
Przedmiot Zamówienia 

Wykonany zakres 
rzeczowy 

Wartość 
Zamówienia 

Data 
realizacji  

od do 

Miejsce wykonania 
Nazwa Zamawiającego 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Do wykazu należy dołączyć  dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały ukończone 
prawidłowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
 
 

Dnia .............................                 ......................................................................... 
                          Podpis osoby (osób)upoważnionej do             
                                                                               podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik  nr 5 

 

 

WYKAZ OSÓB l PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE 

 

Data:        ………………………………………………………… 

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

         ……………………………………………………….. 

Siedziba Wykonawcy:  ………………………………………………………. 

         ……………………………………………………….. 

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami: 

Lp. Imię i nazwisko 
Dane 

kontaktowe, 
tel./fax 

Wykształcenie 
Specjalność zawodowa 

oraz rodzaj i nr 
uprawnień 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacje o 
podstawie do 

dysponowania tą 
osobą przez 
Wykonawcę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Dnia .............................              .................................................................... 
                 Podpis osoby (osób) upoważnionej do 
               podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik  nr 6 

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR....../2011/RPO 

 
 

             Zawarta w dniu ............................... w Łukcie pomiędzy Fundacją Rozwoju Regionu 

Łukta z siedzibą w Łukcie ul. Mazurska 30, reprezentowaną przez: 

Wandę Łaszkowską – Prezes Zarządu / Dyrektor Fundacji 

    zwaną dalej  w  treści   Umowy  „Zamawiającym"   

    a  

Firmą ........................................................            reprezentowaną przez: 

1.   .....................................   - ........................................... 

2. ......................................   -  .......................................... 

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą” 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 

poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego 

oferty wybranej w przetargu nieograniczonym z dnia   ……/……/….. r. 

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w 

zadaniu pn: 

Adaptacja poddasza nieużytkowego budynku Fundacji na pomieszczenia biurowe. 

obejmujące w  szczególności: 

1) Demontaż posadzki z desek na legarach,  

2) Zdjęcie ocieplenia ze stropu nad parterem, 

3) Przebudowa konstrukcji dachu – likwidacja jednego słupa drewnianego, 

4) Rozebranie pokrycia dachu pod projektowane okna połaciowe i nowe kominy 

wentylacyjne i jeden spalinowy, 

5) Wykucie w stropie nad parterem otworów dla instalacji wodno – kanalizacyjnej i 

c.o., 

6) Wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych z rur „Spiro”, 

7) Montaż projektowanych okien połaciowych - 4 sztuki, 
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8) Ułożenie warstw izolacji termicznej i paroizolacji poddasza, 

9) Wykonanie ław kominiarskich,  

10) Naprawa pokrycia dachu w miejscach rozbiórki na okna i nowe kominy, 

11) Wykonanie nowych i naprawa istniejących zdemontowanych obróbek 

blacharskich; 

12) Demontaż ościeżnicy i drzwi stalowych przeciwpożarowych, 

13) Montaż nowych drzwi płytowych w miejsce stalowych, 

14) Demontaż okien PCV, 

15) Wyburzenie filarów międzyokiennych, 

16) Montaż nowych okien PCV, 

17) Wykonanie warstw izolacyjnych i podkładowych posadzek, 

18) Uszczelnienie wpustów podłogowych i przejść instalacji, 

19) Montaż szkieletowych ścianek działowych wg rysunku rzutu poddasza, 

20) Montaż ścianek podokiennych i obłożenie skosów poddasza płytą GKF, 

21) Wykonanie sufitu podwieszonego z płyty GKF na ruszcie systemowym, 

22) Obudowa istniejących słupów drewnianych, 

23) Wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III + szpachlowanie, 

24) Ułożenie glazury na ścianach z umywalkami (pomieszczenia mokre), 

25) Osadzenie ościeżnic i drzwi wewnątrz lokalowych, 

26) Ułożenie i listowanie posadzek z wykładzin dywanowych i paneli, 

27) Montaż instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, 

wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, telefonicznej, komputerowej, 

28) Inne roboty. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z: 

1) niniejszą umową o roboty budowlane, 

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

3) polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, 

4) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

5) specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

6) przedmiarem robót i dokumentacją projektową. 
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  § 4 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wglądu projekt umowy z podwykonawcą.  

 

§ 5 

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: 

1)  Kierownik budowy konstrukcyjno- budowlanej:   .............................................................. 

     posiadający uprawnienia budowlane nr ...............................  z dnia ............................... 

wydane przez ..................................................................................................................   

     oraz zaświadczenie   Nr...................... ............................ o przynależności do  OIIB.                                                     

2) Kierownik robót elektroenergetycznych:  ......................................................................... 

posiadający uprawnienia budowlane nr ...............................  z dnia ................................ 

wydane przez ..................................................................................................................    

     oraz zaświadczenie   Nr.................................................. o przynależności do  OIIB.                                                     

3) Kierownik robót sanitarnych:  .......................................................................................... 

posiadający uprawnienia budowlane nr ...............................  z dnia  .............................. 

wydane przez ...................................................................................................................    

     oraz zaświadczenie   Nr.................................................. o przynależności do  OIIB.  

4) Kierownik robót teletechnicznych:    …............................................................................. 

posiadający uprawnienia budowlane nr ...............................  z dnia  .............................. 

wydane przez ...................................................................................................................    

    oraz zaświadczenie   Nr.................................................. o przynależności do  OIIB.                                                     

§ 6 

1. Nadzór inwestorski sprawować będzie: .......................................................................... 

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją  wymienioną w § 3 i uznaje ją za 

wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

  § 8 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową 

wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą – 

Prawo budowlane. 
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§ 9 

Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i 

urządzeń. 

 

II. Prawa i obowiązki stron Umowy                                                             

§ 10 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do …….....…… r., 

2) prowadzenie dziennika budowy na dzień przekazania terenu budowy, 

3) przekazanie w nieodpłatne używanie terenu placu budowy na okres realizacji 

zamówienia, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) dokonanie  odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

terenie budowy.  

     § 11 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami umowy, 

2) przejęcie terenu budowy,  

3) zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji, w terminie do 7 

dni,  

4) zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, 

5) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców, 

6) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników na 

media,  

7) uzgodnienie z Zamawiającym sposób dostawy mediów, tj. energii elektrycznej i wody 

dla potrzeb budowy, jak również wywóz odpadów i korzystanie z sanitariatów, oraz 

załatwianie wszelkich spraw formalnych z tym związanych, 

8) zapewnienie ochrony mienia, bezpieczeństwa  przeciwpożarowego i ochrony zdrowia,  

9) utrzymanie porządku na terenie budowy, 

10) pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach: 

     a)  robót zanikających - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, 
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        b) odbiorze końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 

11)  przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych  

przez dostawców  na materiały i urządzenia, 

12) przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów  

zgodności i aprobat technicznych zgodnych z wymogami dotyczącymi osób  

niepełnosprawnych, przepisami ustawy - Prawo Budowlane, 

13) przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, 

14) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to  niezbędne    dla 

zachowania uzgodnionego terminu wykonania robót, w uzgodnieniu z     

Zamawiającym. 

III. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy 

 

   § 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy     

niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż do 04 maja 2011 roku. 

2. Termin zakończenia realizacji umowy strony ustalają na 30.09.2011 roku. 

§ 13 

1. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu 

przedmiotu Umowy. 

2. Strony ustalają następujące procedury odbioru: 

1) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości do 

odbioru, 

2) Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania pisma, o którym jest mowa w ust. 2 pkt. 1 zawiadamiając  o tym  

Wykonawcę, 

3) z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione w 

toku odbioru, 

4)  w przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru nie przygotowania do odbioru ze 

strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, 

5) w przypadku, o którym jest mowa w ust. 2 pkt. 4 strony ustalają nowy termin odbioru, 

6) datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez strony 

protokołu odbioru całości robót, 
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7) w przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym 

terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie 

strony. 

 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 14 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z 

tym Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

2. Zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

 wyniesie: 

  netto:                   ......................... zł, 

  podatek 23 %VAT  ......................... zł, 

  brutto:                   ......................... zł, 

  (słownie: .......................................................................................................... )   

 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją 

przedmiotu umowy. 

§ 15 

1. Wykonanie robót dodatkowych przez Wykonawcę oraz ustalenie wynagrodzenia 

Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej Umowy zawartej w trybie 

zamówienia z wolnej ręki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o       

konieczności wykonania robót dodatkowych. 

 

V. Warunki płatności 

§ 16 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura  wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu robót 

na: Fundację Rozwoju Regionu Łukta. Podstawą do wystawienia faktury jest  protokół 

odbioru końcowego robót podpisany przez inspektorów nadzoru  inwestorskiego. 
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2. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe wystawione przez Wykonawcę po 

zrealizowaniu robót częściowych, według uzgodnionego z Wykonawcą harmonogramu 

robót: 

1) faktura przejściowa wystawiona za zakres robót wykonanych do dnia 01.06.2011 

r. określonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 

więcej niż 30% kwoty brutto zawartej w umowie. 

2) faktura przejściowa wystawiona za zakres robót wykonanych do dnia 01.08.2011 

r. określonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 

więcej niż 40% kwoty brutto zawartej w umowie. 

faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu całości realizacji zadania i  

odbiorze końcowym robót. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru 

końcowego robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane w terminie do 30 dni od daty  

otrzymania faktury na rachunek ………………………  nr  ……………………………….. . 

4. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP................................... 

5. Za nieterminową realizację faktury  Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przyspieszenia realizacji poszczególnych etapów 

robót w uzgodnieniu z Wykonawca. 

 

VI. Warunki gwarancji 

 

§ 17 

1. Na przedmiot umowy określony w § 2 Wykonawca udziela ........ miesięcznej gwarancji i 

zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

daty zgłoszenia przez Zamawiającego.  

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt. 1 Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.  

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac. 

 

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 § 18 

1.   Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.    

      Całkowita  wartość zabezpieczenia wyniesie ...................................................... zł    
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      (słownie: ....................................................................................................złotych ),  

       tj.10% ceny brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł,   

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 2 umowy. 

 2. Strony ustaliły następujące formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy:  

1) w formie pieniężnej przelewem bankowym na konto depozytowe Zamawiającego 

..........................................Nr ............................................................., nie później niż w 

dniu podpisania umowy lub innych formach o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. 

2) potwierdzenie wniesionego zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz określonego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy wnieść w oryginale.  

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przeznaczone jest w: 

   1)  30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, 

   2)  70% na zabezpieczenie wykonania robót zgodnie z Umową. 

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

zwolnione w terminach i na zasadach określonych  w art. 151 ustawy:       

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym 

odbiorze przedmiotu umowy, 

2) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej na cały okres realizacji umowy 

polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej o minimalnej kwocie ubezpieczenia nie mniejszej 

niż wartość brutto kwoty ryczałtowej zadania, a w przypadku powierzenia części 

zamówienia podwykonawcom z  uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności za szkody  

wyrządzone Zamawiającemu przez Podwykonawców. 

 

VIII. Odstąpienie od Umowy 

§ 19 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie i Kodeksie 

Cywilnym. 

2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić 

od umowy, w następujących okolicznościach: 

     1) Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni,  
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     2) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy 

Wykonawcy, 

     3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,           

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać  uzasadnienie. 

4. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem 

odstąpienia. 

§ 20 

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ustawie i Kodeksie  

Cywilnym. 

§ 21 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca lub Zamawiający   

sporządzi, przy udziale drugiej strony, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 

2. Poza obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, strony zobowiązują się do wykonania 

następujących obowiązków szczegółowych, związanych  z odstąpieniem od umowy: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na   

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być  

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową,      

jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

  § 22 

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w § 22 ust. 2 pkt. 2 

niniejszej umowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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IX. Kary umowne 

§ 23 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

za przedmiot Umowy, określonego w § 14 ust. 2  umowy,  za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto za przedmiot umowy, określonego w § 14 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 14 ust. 

2 umowy. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody przez Zamawiającego, może on  

dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z Kodeksem Cywilnym.   

3. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 14 dni, Zamawiający upoważniony będzie do  

usunięcia wad na koszt Wykonawcy. 

§ 24 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 

 

X. Postanowienia końcowe 

  § 25 

1.  Zmiany niniejszej umowy mogą następować tylko i wyłącznie, gdy są to zmiany nieistotne 

a konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnego     

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

§ 26 

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w szczególności w zakresie: 

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – jeżeli zmiana wynagrodzenia będzie korzystna 

dla Zamawiającego; 
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2) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

oraz jeżeli będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu 

wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć 

przy zawieraniu umowy; 

3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy; 

4) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

5) zmiana terminów płatności - jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 

 § 27 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, o każdej 

zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć 

wpływ na realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą 

obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania 

§ 28 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, 

właściwy dla Zamawiającego. 

§ 29 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z 

późn. zm), przepisy K.C. przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 

§ 30 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.  

            

 

WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 

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

 


