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§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

1.   Nazwa:              Gmina Pysznica 
             Adres:               37– 403 Pysznica ul. Wolności 277  

                            woj.  podkarpackie, kraj: Polska 
NIP:                  865-23-97-341 
REGON:           830409117   
Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 

              Numer telefonu:   (15)  841 00 04,  (15)  841 01 98 
 Numer faksu:       (15)  841 00 17   
 

2.  Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 45/2004 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 lipca 2004 roku                 
w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracowników Zamawiającego obowiązuje 
pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

 3.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument 
oznaczone jest znakiem: RI.I.271.10.2013. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania 
się na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

 4.  Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: 
       Numer ogłoszenia: 402734-2013 
       Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4.10.2013  
 
 
 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia: 

    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1          
w związku z art. 39 ustawy Pzp. 

 
 
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.  Przedmiotem zamówienia jest: 

      
 

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  
na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 

 
 
 
 

2.  W zakresie adaptacji budynku szkoły na Urząd Gminy w Pysznicy - etap II należy wykonać: 

1)  Branża budowlana: 
 a/ Roboty budowlane wykończeniowe w części nadbudowanej budynku 
     -  Roboty malarskie 

           -  Roboty podłogowe  
      b/  Winda 
      c/  Roboty budowlane adaptacyjne w części istniejącej budynku 
            -  Roboty malarskie i okładzinowe ścian 
            -  Roboty podłogowe i okładzinowe schodów, balustrada schodowa, pochwyty 
      d/  Roboty zewnętrzne 
            -  Roboty rozbiórkowe 
             -  Pochylnia dla niepełnosprawnych i okładziny schodów zewnętrznych, balustrady 

                 2)  Branża sanitarna: 
          -   Roboty montażowe - Instalacja klimatyzacyjna  

                 3)   Branża elektryczna 
         -  Instalacja CCTV 
         -  Instalacja odgromowa 
 

3.  Lokalizacja robót:  działka nr ewid. 1927/2 w m. Pysznica.                                          
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 4.  Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45324000-4 Tynkowanie 
45233200-1 Roboty w zakresie rożnych nawierzchni 
45431000-7 Kładzenia płytek 
45431000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 Roboty malarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne  
45313100-5 Instalowanie wind 
 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących 
zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają    
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót oraz 
Przedmiaru robót załączone do niniejszej siwz – załącznik nr 9.  
Roboty budowlane wykonane mają być zgodnie z załączonym Harmonogramem rzeczowo – 
finansowym inwestycji -  załącznik nr 10 do siwz. 

 

6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).   

     Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim,                             
w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, 
materiałów stosowanych w budownictwie.  

 

7.  Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 14 000 do 5 000 000 
euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp. 

 
 
 
 

§ 4. Termin wykonania zamówienia: 
 
Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończenie do dnia   
30 czerwca 2014 roku.  
 
 
 

§ 5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania                   
        tych warunków:  
 
1.  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania działalności i czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia – w każdym 
przypadku, kiedy przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału            
w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (§ 6 pkt. 2 SIWZ).  



 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.10.2013 

 

5

Z treści załączonego do oferty  Wykonawcy oświadczenia wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca 
ten warunek spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający sie o zamówienie (konsorcjum, 
spółka cywilna) wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać każdy                       
z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej, na którym ciążyć będzie 
obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania odpowiednich uprawnień. 
 
2.  Wiedza i doświadczenie: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 
posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. Wykonawcy, którzy 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, robót budowlanych, których 
przedmiotem były roboty ogólnobudowlane o wartości brutto co najmniej 400 000,00 PLN (słownie: 
czterysta tysięcy złotych), 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; 
W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia 
walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski   
w dniu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to 
według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału            
w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez 
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 6 pkt. 1.5 i 2 SIWZ.  
Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu 
potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca 
ten warunek spełnia.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą wykazać, że 
wyżej  wskazany  warunek  udziału w postępowaniu  spełnia  jeden  z Wykonawców samodzielnie  
lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki 
cywilnej. 
 
3.  Potencjał techniczny: 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania 
sie o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez Wykonawców żadnych szczególnych 
wymogów 
 
4.  Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. Wykonawcy którzy dysponują 
osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:  
-  kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi                      

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;  
-  kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi                             

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych                                     
i kanalizacyjnych;  

-  kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi                              
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych      
i elektroenergetycznych;  
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Uwaga:  
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) 
oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych           
w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału            
w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez 
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 6 pkt. 1.6 i 2 SIWZ.  
Z treści  załączonego  do  oferty  Wykonawcy  oświadczenia  wynikać  ma  jednoznacznie, iż 
Wykonawca ten warunek spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się                    
o  zamówienie (konsorcjum, spółka   cywilna)   wyżej wskazany   warunek   udziału w postępowaniu 
musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ 
spółki cywilnej. 
  

5.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
 

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych 
wymogów.  
 
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których jest brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy:  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  
 

 Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału                   
w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez 
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 6 pkt. 1.1-1.4 i 2 SIWZ. Z treści 
załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie 
spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek 
spełnia. Warunek udziału w postępowaniu (§ 5 pkt. 6 SIWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się       
o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie – warunek ten musi być 
spełniony przez każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej. 
Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
chociażby jednego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej – 
Zamawiający wykluczy konsorcjum/ spółkę cywilną.  
 

 

 § 6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu               
         potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 
 
 

1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie  
warunków udziału w postępowaniu, o których to warunkach jest mowa w § 5 SIWZ:  
 
   PODMIOTY KRAJOWE  
 

1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (§ 5 pkt. 6 SIWZ) – tj.    
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
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Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty aktualny odpis z właściwego 
rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

 
 

  PODMIOTY ZAGRANICZNE:  
 

1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania           
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty zamiast dokumentów, o których mowa w § 6     
pkt 1.1 SIWZ – dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

1.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w podpunkcie 
poprzedzającym, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

 
 

   PODMIOTY KRAJOWE I ZAGRANICZNE:  
 

 1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (§ 5 pkt 6 SIWZ) – tj.            
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
(według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ).  

 

1.5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego wiedzy i doświadczenia (§ 5 pkt 2 SIWZ), Wykonawca przystępujący do 
postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty wykaz robót budowlanych 
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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty         
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  
1.5.1. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.5, są:  

a)   poświadczenie;  
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa          
w pkt 1.5.1 lit. a.  

1.5.2. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest            
w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa w pkt. 1.5.1 lit. a, może przedkładać 
inne dokumenty w miejsce poświadczeń.  

1.5.3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, 
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.5, zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1.5.1.  

 

1.6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (§ 5 pkt 4 SIWZ), 
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (według załączonego wzoru – 
załącznik nr 7 do SIWZ);  
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2. Poza dokumentami, o których mowa w punkcie poprzedzającym, każdy Wykonawca (konsorcjum, 
spółka cywilna) przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ).  
 

3. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów:  
      
      3.1. Dokumenty, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, przyjmujące formę  

załączników do oferty Wykonawcy, muszą być złożone pisemnie:  
– w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
dotyczy: dokumentów, o których mowa w § 6 pkt 1.1–1.6 SIWZ;  
– w formie oryginału, dotyczy: oświadczenia o spełnianiu warunków, o którym mowa w § 6 
pkt 2 SIWZ.  
 

3.2. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których  Wykonawca polega 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

 

3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę.  

3.4. W imieniu Wykonawcy potwierdzenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może 
(mogą) dokonać tylko osoba(y) do tego uprawniona(e). Wskazane jest, aby dokumenty 
złożone w formie kserokopii były potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tą(te) 
samą(e) osobę(osoby), która(e) podpisała(y) ofertę.  

 

3.5. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu – tzn. poprzez złożenie czytelnego podpisu lub parafki wraz z imienną 
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, np.: 
„poświadczam za zgodność z oryginałem ....................................... {podpis(y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) oraz pieczątka(i) imienna(e) lub/i firmowa}”.  

 

3.6. Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być 
złożony w całości.  

 

3.7. W przypadku, gdy kserokopia złożonego dokumentu składa się z więcej niż jednej strony, 
zalecane jest aby każda ze stron tej kserokopii była potwierdzona za zgodność z oryginałem, 
zgodnie z powyższymi wymogami dotyczącymi potwierdzania kserokopii dokumentów – 
wymagane jest, aby kserokopia dokumentu była potwierdzona za zgodność z oryginałem na 
ostatniej stronie. 

 

3.8. Dokumenty, o których mowa w § 6 pkt 1.1, 1.2 i 1.4 SIWZ muszą być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – postanowienie niniejsze 
stosuje się odpowiednio do dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 1.3 SIWZ.  

 

3.9. Datą wystawienia dokumentów, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym jest data 
wystawienia dokumentu przez organ do tego uprawniony. Jeżeli dany dokument zostanie 
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu 
wydającego ten dokument, to wówczas data tego potwierdzenia będzie uważana za datę 
wystawienia dokumentu – pod warunkiem, że z treści poświadczenia będzie jednoznacznie 
wynikać że jest to, obok potwierdzenia zgodności dokumentu z oryginałem, również 
potwierdzenie aktualności informacji zawartych w tym dokumencie.  

 

3.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu potwierdzenia 
spełniania wymaganych warunków dokumenty wymienione w § 6 pkt 1.1–1.4 SIWZ winien 
przedłożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.  
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3.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu potwierdzenia 
spełniania wymaganych warunków wykazy wymienione w § 6 pkt 1.5 i 1.6 SIWZ 
Wykonawcy składają – zgodnie z postanowieniami SIWZ – jeden ale wspólnie.  

 

3.12. Dodatkowe informacje:  

– pożądane jest, aby oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ zostało 
sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku (bądź w formie 
tego druku); Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedno oświadczenie 
w imieniu całego konsorcjum/ spółki cywilnej;  
– pożądane jest, aby oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ zostało 
sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku (bądź w formie 
tego druku); każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej 
składa oświadczenie oddzielnie;  
– wykaz, o którym mowa w § 6 pkt 1.5 należy sporządzić na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ lub na kserokopii sporządzonej z tego druku, bądź w formie tego 
druku;  
– pożądane jest, aby załączniki zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością przedstawioną   
w § 6 pkt 1 SIWZ.  

 
4. Termin składania dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków:  

4.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków Wykonawca składa wraz z ofertą.  

4.2. Termin składania poszczególnych dokumentów odpowiada terminowi składania ofert.  
 
 

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami: 

 
 
1. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:  

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faksem – nr faksu Zamawiającego: (15) 841-00-17.  
Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw 
oraz dokumentów, o których mowa w § 6 i 10 pkt 1.11-1.12 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji drogą elektroniczną.  
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 
2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  

 

2.1.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno-
prawnych) jest Józef Błażejowicz  –  fax: (15) 8410017.  

 

 2.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych                             
z przedmiotem zamówienia:                                                                                                                                                  

•  Aleksander Jabłoński  –  fax: (15) 8410017 
     •   Adrian Świątek           –  fax: (15) 8410017.    

 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w wersji elektronicznej opublikowana jest na 
stronie:  www.pysznica.bip.gmina.pl   i udostępniana bezpłatnie, natomiast w wersji papierowej jest 
przesyłana zainteresowanym Wykonawcom odpłatnie na ich wniosek poprzedzony wpłatą jak niżej. 
Należność za siwz w wysokości brutto 61,50 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden 50/100 złotych) należy 
wpłacić na konto nr: 63 9434 1025 2006 1695 1311 0001. 
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§ 8.   Wymagania dotyczące wadium: 
 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5000,00 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych).  

 

2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia            
     18 października 2013 r. do godz. 10:00.  
 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
a)  pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego);  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c)  gwarancjach bankowych;  
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy     

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości    
(Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).  

 

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym 
mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty 
pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać 
zwrotu wadium.  

 

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany 
niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym 
Tarnobrzeg Oddział Nisko.  

     Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 
0002,  z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.10.2013. 

     Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,               
a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą 
zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej                          
i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy Pzp. 

  

6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania 
rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż 
pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów            
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 277, I piętro pok. 
nr 5  (sekretariat ), do dnia 18.10.2013 r. do godz. 10:00.  

7. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  
 

8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie 
przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.  

 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.  

 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  

 

12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

 

13. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz 
Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a:  
a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  
b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  
14.  Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy 

Pzp.  
 

 

§ 9.  Termin związania ofertą:  
 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 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.  

 
  
 

§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert:  
 

1.  Wymogi formalne:  
 

1.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny                     
i przejrzysty.  

       Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
1.2. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku FORMULARZ  OFERTOWY, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ  lub na kserokopii sporządzonej z tego 
formularza.  

1.3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu 
bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za 
pomocą maszyny do pisania.  

1.4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz 
postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza 
się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora 
lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych 
wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości 
wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie 
skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt 
itp.  

1.5. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian 
merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.  

1.6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert 
złożonych przez tego Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
składają jedną wspólną ofertę.  

1.7. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) 
uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie 
oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 
a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do 
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składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy; 
b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) 
osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 1.7a;  
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się               
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

1.8. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) 
upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej 
odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez mocodawcę. Postanowienie SIWZ,   
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa 
z prawem substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym.  

1.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu           
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy       
w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni 
dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej może wynikać z umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców, jeżeli Wykonawcy takową umowę – w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – 
załączą do swojej oferty.  

1.10. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ.  

1.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom – w tym celu Wykonawca, który powierzy 
podwykonawcom wykonanie części zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty 
wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Nie załączenie 
wypełnionego formularza oznaczać będzie, że wykonawca całość zamówienia wykona 
sam – bez udziału podwykonawców.  

1.12. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej. Wzór wyżej wspomnianego dokumentu stanowi załącznik 
nr 4 do SIWZ. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

2.  Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):  
2.1.  oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ;  
2.2.  dokumenty, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2 SIWZ – sporządzone i złożone zgodnie                  
         z wymogami SIWZ; 
2.3. dokument, o którym mowa w § 10 pkt 1.9 (zdanie drugie) SIWZ – dotyczy 

Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;  
2.4.  pełnomocnictwo – o ile dotyczy;  

2.5.  lista albo informacja, o której mowa w § 10 pkt 1.12 SIWZ (patrz: załącznik nr 4 
do SIWZ) – sporządzona i złożona zgodnie z wymogami SIWZ.  

 
 

§ 11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:   
 

1.  Miejsce oraz termin składania ofert:  
       
1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urzędzie Gminy w Pysznicy, kod 

pocztowy 37-403, ul. Wolności 277, I piętro pok. nr 5 (sekretariat ) : osobiście albo 
za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej:  
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                                                      „Oferta dotyczy zamówienia pn.: 
                  Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  

                    na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 
-  znak sprawy: RI.I.271.10.2013 

-  nie otwierać do dnia 18.10.2013 roku, godz. 10:15”. 
 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.  
 

1.3. Termin składania ofert upływa dnia:  18 października 2013 roku godz. 10:00.  
        Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę 

opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  
 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego 
terminu.                                                                                                                              
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.  

 

2.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18 października roku o godz. 10:15 , w Urzędzie Gminy          
w Pysznicy, kod pocztowy 37-403, ul. Wolności 277, I piętro pok. nr 4. 
 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny 
wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia 
ofert. 

 
 
 

§ 12.    Opis sposobu obliczenia ceny:  
 

1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarach 
robót załączonych do niniejszej siwz - załączniki nr 9. Cena musi zawierać: zapłatę za 
prawidłowe i pełne wykonanie przedmiotu zamówienia oraz za inne koszty związane          
z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkie pochodne       
(w tym materiały, robocizna, opłaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.). 

 

2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji 
przez okres realizacji zamówienia.  

3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  

4.  Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu oferty. 
5. Oferta winna zawierać jednoznacznie określoną wartość żądanego wynagrodzenia 

ryczałtowego netto i brutto uwzględniającego podatek VAT obejmujących cenę, za zakres 
określony w niniejszej siwz.  

6.  Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 
7. Wykonawca obliczy cenę oferty przez sporządzenie uproszczonego kosztorysu ofertowego, 

który zaleca się załączyć do oferty. Wartość ceny oferty winna wynikać z uproszczonego 
kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonych przedmiarów robót. 
Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu jest opracowaniem 
wtórnym w stosunku do projektów budowlanych oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót. Zawiera zestawienie przewidywanych robót przygotowane      
w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom 
oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Dlatego co do zasady pełni funkcję 
pomocniczą.  

     Kosztorys ofertowy jest dokumentem przygotowywanym na potrzeby obliczenia ceny,                         
a Zamawiającemu służy jedynie do celów poglądowych i rozliczeniowych. Brak 
załączenia do oferty kosztorysu ofertowego nie może być podstawą do odrzucenia oferty 
jako niezgodnej z siwz na podstawie art. 89.1.2) Pzp. 
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     Niemniej jednak w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była 
najkorzystniejsza i braku uproszczonego kosztorysu ofertowego w ofercie, Wykonawca 
zobowiązany będzie do jego opracowania w oparciu o przedmiar robót i jego dostarczenia 
dla potrzeb rozliczenia tej inwestycji. 

8. 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. 

 
 

§ 13.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  
             z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
 

1.  Kryterium wyboru oferty i jego znacznie:  
 

1.1. Kryterium oceny ofert oparte jest na systemie punktowym.  
1.2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie niżej przedstawionego  
kryterium:  

                                     Kryterium: Cena oferty  
                                     Znaczenie: 100%  
 

2.  Sposób oceny ofert:  
 

2.1. Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.  
2.2. Komisyjna ocena ofert:  
       a/  Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert – stosując poniższe zasady:  

    Oferta z najniższą ceną otrzyma 100,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość     
    punktów wyliczoną według poniższej formuły:  

 

Xn = (Cmin / Cn) x 100,              gdzie:       

Xn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;               
Cmin – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);               
Cn – oznacza cenę ocenianej oferty;  
100 – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %).  

                          b/  Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest CENA BRUTTO OFERTY  
                                – cena za realizację całości zamówienia.  

   c/  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą  
        ilość punktów (zaoferuje najniższą cenę).  

 

3.  Dodatkowe informacje:  
 

3.1. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę niewykluczonego              
z postępowania, która następnie nie zostanie odrzucona – Zamawiający udzieli 
zamówienia temu wykonawcy, przyznając jego ofercie maksymalną ilość punktów 
możliwą do uzyskania w danym kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny).  

3.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.  

 

§ 14.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została wybrana jako 
najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przetargu. 

 



 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.10.2013 

 

15

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia na zasadach 
określonych w art. 92  Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację;  

2)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne              
i prawne;  

3)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone         
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;  

4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa                  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

 

3.  Ogłoszenie zawierające informacje wskazane powyżej w pkt 2. Zamawiający umieści na 
stronie internetowej www.pysznica.bip.gmina.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym                
w swojej siedzibie. 

 

4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze                  
w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

 

5.  W przypadku Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
a)   konsorcjum, którego oferta została wybrana, może zostać zobowiązane do przedłożenia 

Zamawiającemu umowy regulującej wspólną działalność jego członków – wybór formy 
zastrzega się dla Zamawiającego;  

b) spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do 
przedłożenia Zamawiającemu umowy spółki cywilnej – wybór formy zastrzega się dla 
Zamawiającego.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy              
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  

 

7. Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 
(zgodne  z obowiązującym prawem), które będą pełniły funkcje kierownika robót. 

      Nie przedłożenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie będzie oznaczało uchylanie 
się Wykonawcy od podpisania umowy.  

 
 

§ 15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy: 
 

1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny 
całkowitej podanej w ofercie w:  
a.  pieniądzu;  

     b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   
           kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c.  gwarancjach bankowych;  
d.  gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  
     ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  
     Przedsiębiorczości.  

2.    Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:  
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a)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościo- 
wo - kredytowej;  

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;  

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach                
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

 

3.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

 

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

        Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać  30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady.  

 

5.   70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
zwrócone Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem 
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.  

        W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi            
w terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem pousterkowym.  

 

6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego - konto nr:  36 9434 1025 2006 1695 1311 
0002.  

 

§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                
w sprawie zamówienia publicznego oraz zmiany postanowień w umowie:  

 
1.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 8 do 
SIWZ.  

2.    Zapisy zmian postanowień w umowie:    
1/  Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2/  Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy. 

1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie 
materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie 
usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem 
bezpieczeństwa na budowie, 
2)  zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy: 

a) w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt.1,  
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług 
(VAT), 

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży                     
w interesie Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym 
pierwotnie terminie, 
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 



 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.10.2013 

 

17

d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 
konieczność konsultacji  z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 
zmian w projekcie, 
e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
wstrzymanie robót, 
f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, 
g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 
wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 
i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac                              
i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji 
umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją 
zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia 
jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 
j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 
niewybuchów    i niewypałów, 
k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez 
lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub 
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy. 

4)   powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót (zmiana zakresu robót) 
na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu 
– i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie 
może być powierzona Podwykonawcom, 
5) zmiana przedstawicieli stron – kierownika budowy, kierowników robót, 
inspektorów nadzoru – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych 
funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru 
w związku z upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem 
przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru). 

3/ Zmiany umowy przewidziane w ust. 2. dopuszczalne są na następujących warunkach: 
1) ad pkt 1) – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie 
same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę 
wyboru oferty, 
2) ad pkt 2): 
- lit.a) -  nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego          
w niniejszej umowie, 
- lit.b) -  od wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT)             
i w zakresie zmiany tej stawki, 
3) ad pkt 3): 

-  lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
-  lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania, 
-  lit. c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
- lit. d), f), h), l), j), k) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody                                
w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, 
-  lit. e), g) – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień 
lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 
-  lit. i) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 

4/ Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
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§ 17.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku         
             postępowania o udzielenie zamówienia:  
 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów  
ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).  

 
 

§ 18.    Informacje ogólne:  
 

1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest 
podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu 
zamówienia. 

 

2.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa                    
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  

 

4.   Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  
 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną –                    
z zastrzeżeniem § 7 pkt 1 (zdanie trzecie) SIWZ.  

 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  

 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie jest przewidziany wybór 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 
91a do art. 91c ustawy Pzp. Nie przewiduje się zastosowania dialogu technicznego          
ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

8.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

9.    Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy.  
 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

 

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

12. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

13.  Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia, o których 
mowa w art. 151a ustawy Pzp.  

 

14.  Sprawy nieuregulowane niniejszą siwz  reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz przepisy wykonawcze wydane na 
jej podstawie.  

 

 
 
§ 19.    Wykaz załączników do SIWZ 
 

1.   Wprowadzenie do SIWZ załączników (nr 1-5 i 8) stanowiących dla Wykonawców wzory 
formularzy ma na celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez 
zamawiającego informacji, a co za tym idzie możliwości ich porównania.  
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2.   Postanowienia SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio 
do warunków sporządzenia poszczególnych formularzy (w szczególności § 10 pkt 1.3–
1.5 SIWZ).  

 

3.    Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki:  

 
 
   Nr 

 
Oznaczenie 

 
Nazwa załącznika 

 
3.  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  
4.  Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
4. Załącznik nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
5. Załącznik nr 5 Wskazanie podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w zamówieniu 
6. Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat 
7. Załącznik nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
8. Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy - projekt umowy 
9. Załącznik nr 9 Dokumentacja Projektowa 
10. Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy  
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          Załącznik nr 1 do siwz  
 
 
 

    
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
 

                                                                                              Zamawiający:  
Gmina Pysznica  
ul. Wolności 277,  
37-403 Pysznica     
 

Dane Wykonawcy 1:  
 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:   ............................................................................................................ 
…...................................................................................................................................................................... 
Zarejestrowany adres Wykonawcy:   .............................................................................................................. 
…...................................................................................................................................................................... 
NIP         ......................................................................................................................................................... 
REGON .......................................................................................................................................................... 
Osoba do kontaktu ......................................................................................................................................... 
Telefon  …...................................................................................................................................................... 
Nr faksu na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ................................................................... 
e-mail ............................................................................................................................................................. 
 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
RI.I.271.10.2013 o nazwie: 
 
 
 
 

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  
na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 

 
 
 
 

1.  Cena: 
 
1.1.  Oferuję / oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowite wynagrodzenie w kwocie:  
 

Cena netto:   ……………………… ........................................ PLN 
(słownie......................................................................................................... złotych 

 
+    …….  % VAT ……………………………………………. PLN        
  
Cena brutto:  ............................................................................ PLN 

(słownie......................................................................................................... złotych, 
 
 
 
 

1.2.  Oświadczam/y, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 
 

_______________________ 
 
1 W przypadku, gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać 
nazwę każdego z tych Wykonawców. 

    



 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.10.2013 

 

21

2.  Oświadczenia: 
 

2.1.   Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.  
2.2.  Oświadczam/y, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.  
2.3.  Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

2.4.   Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny 
na dzień otwarcia ofert.  

2.5.    Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 czerwca 2014 roku. 
2.6.    Wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu: 
          …………........................  w formie .........................................................................................  

              Potwierdzenie wniesienia w załączeniu.  
              Nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium (jeśli dotyczy): 
              ............................................................................................................................................ 
     2.7.   Roboty objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sami.*  

          Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom.* - załącznik nr 5  
          do SIWZ ....................................................................................................................................  
2.8.   Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny  
         całkowitej (brutto) podanej w ofercie w formie: 

                ......................................................................................................................................... 
2.9.  Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach     

o nr .......................  niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów         
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

2.10.  Inne informacje: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

3.   Załączniki:  
 

               Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 

………………………..            
Miejscowość i data                              
                                                …………………..………………………………………………………  

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do siwz  
 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

 
 

 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 

 
 
 
 

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  

na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 
 
 

 
    Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.I.271.10.2013              

o nazwie jak wyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 
rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, niniejszym – zgodnie         
z wymogami art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) – oświadczam, że Wykonawca ten 
spełnia warunki o których mowa w § 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania jak wyżej). 

 
 
 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

 
 

 

 [pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
          

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
 
 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

 
 

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  
na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 

 

 

 

 

 

 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia 
tego Wykonawcy z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia           
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 

 
 

 
 
………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 4 do siwz  
 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 
 
 

                                                                                                            INFORMACJA 
 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

 

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  
na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 

 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907):  
 

1) informuję o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;*  
 

2) w związku z tym, że wykonawca należy do grupy kapitałowej, przedstawiam listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy:* 
 
 

 
Lp. 

 
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba 
albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu: 

 

  

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                       
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do siwz  
 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

Załącznik do oferty Wykonawcy, który wykonanie części zamówienia powierzy podwykonawcom 
 

 
 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 
 
 

 
WSKAZANIE CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM:*  
 

 
 
 

W przypadku udzielenia nam zamówienia** przez Zamawiającego, powierzymy podwykonawcom 
wykonanie następujących części tegoż zamówienia: 
 
 
 

 
Lp. 

 
Wskazanie (opis) części zamówienia, której wykonanie powierzymy 

podwykonawcom: 

 

  

  

  
 
 
 

 
 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 
 
 

 _________________________  
*) wykorzystać niniejszy formularz tyle razy, ile to będzie konieczne  
**) dotyczy: postępowania nr  RI.I.271.10.2013 
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Załącznik nr 6 do siwz  
 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

Przetarg nieograniczony o nazwie: 
 

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  

na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT, ODPOWIADAJ ĄCYCH SWOIM RODZAJEM  

I WARTO ŚCIĄ ROBOTOM STANOWI ĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
 

 
 
Lp. 

 
 

Nazwa i adres  
Zamawiającego 

 

 
 

Nazwa i zakres   
wykonanych 

robót budowlanych 
 

 
Całkowita 

wartość brutto 
robót 

budowlanych 

 
 
Termin realizacji  

robót 
budowlanych  

     

     

  
 
 
 

   

 
RAZEM  

 

 
 
 

 

 
Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w niniejszym wykazie 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 



 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.10.2013 

 

27

Załącznik nr 7 do siwz  
 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

Przetarg nieograniczony o nazwie: 
 
 

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  
na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 

 
 
 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
 
Lp. 

 

 
Nazwisko i imię 

 
Proponowana funkcja 

 

 
Wykształcenie/ 

uprawnienia 
 

 
1. 

  
Kierownik budowy  
 

 

 
2. 
 

  
 

Kierownik robót 
 

 

 
3. 
 

  
Kierownik robót 
 

 

 
1.   Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.   Oświadczam /oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,      
w szczególności osoby wskazane powyżej w wykazie, posiadają wszelkie wymagane ustawowo 
uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. 

 
UWAGA!         
Zaleca się, aby do oferty uwiarygodnione kopie uprawnień budowlanych osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 8 do siwz 
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
Projekt 

Umowa nr RI.I.272.2.___.2013 
 

Zawarta w dniu ..........2013 r. pomiędzy Gminą Pysznica z siedzibą w Pysznicy przy ul. Wolności 277, 
NIP: 865-23-97-341,  REGON: 830409117, reprezentowaną przez Wójta – Tadeusza Bąka, zwaną 
dalej „Zamawiającym„ , 
a firmą:  
………………………….…. z siedzibą w ……………….przy ul. .............................., wpisaną do 
……………………………… pod numerem …………………………………………….. 
prowadzonego przez...............................................................................................,  
NIP ………….........…………, REGON .................................  reprezentowaną przez:  
……………………….……………………….………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”  , o następującej treści:    
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego nr RI.I.271.10.2013. 
 
 

§1 
Przedmiot umowy. 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

 

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  
na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 

               
2.   W zakresie adaptacji budynku szkoły na Urząd Gminy w Pysznicy - etap II należy wykonać: 

1)  Branża budowlana: 
 a/ Roboty budowlane wykończeniowe w części nadbudowanej budynku 
     -  Roboty malarskie 

           -  Roboty podłogowe  
      b/  Winda 
      c/  Roboty budowlane adaptacyjne w części istniejącej budynku 
            -  Roboty malarskie i okładzinowe ścian 
            -  Roboty podłogowe i okładzinowe schodów, balustrada schodowa, pochwyty 
      d/  Roboty zewnętrzne 
            -  Roboty rozbiórkowe 
             -  Pochylnia dla niepełnosprawnych i okładziny schodów zewnętrznych, balustrady                       
2)  Branża sanitarna: 
        -  Roboty montażowe - Instalacja klimatyzacyjna (pozostały zakres prac do wykonania  
          pozycje z przedmiaru robót 61d.2.2, 62d.2.2, 69d.2.2) 

              3)   Branża elektryczna 
        -  Instalacja CCTV 
        -  Instalacja odgromowa 

 

3.  Lokalizacja robót:  działka nr ewid. 1927/2 w m. Pysznica.   
 

4.  Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót budowlanych, wymienionych powyżej w § 1      
ust. 2, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacja Projektowa oraz oferta 
złożona przez Wykonawcę, stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 
Roboty budowlane wykonane mają być zgodnie z załączonym Harmonogramem rzeczowo – 
finansowym inwestycji -  załącznik nr 1 do umowy. 
 

5.  Określenie przedmiotu umowy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45324000-4 Tynkowanie 
45233200-1 Roboty w zakresie rożnych nawierzchni 
45431000-7 Kładzenia płytek 
45431000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 Roboty malarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne  
45313100-5 Instalowanie wind 

        

§2 
Prawa i obowiązki Stron. 

 
1.  Zamawiający oświadcza, że: 

a) nieruchomości, na których zostaną wykonane roboty budowlane stanowią własność Gminy 
Pysznica; 
b) dokonał czynności wymaganych przez właściwe przepisy, w szczególności przez przepisy 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze 
zmianami) związanych z przygotowaniem robót. 

2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie przez Zamawiającego w ciągu        
14 dni od dnia podpisania umowy wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów.           
Od chwili przejęcia terenu budowy Wykonawca aż do chwili odbioru ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zgodnie z zasadami sztuki oraz przy 
uwzględnieniu stopnia staranności wynikającego z profesjonalnej działalności Wykonawcy,                 
a w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,    
w tym  Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi: Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi 
przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz spełniają inne wymagania określone w przepisach szczególnych; 
b) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów zakupionych we własnym zakresie; 
c) okazanie w stosunku do wszystkich materiałów: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; 
d) zainstalowanie, utrzymanie i zlikwidowanie placu budowy; 
e) rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robót, zgodnie z ofertą złożoną do przetargu; 
f) wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej, w tym również dokumentacji powykonawczej; 
h) wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 
zamówienia; 
g) zabezpieczenie terenu robót pod względem ppoż. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialności 
wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy; 
i) zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; nie 
zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia 
stanu właściwego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
j) przygotowanie i złożenie w porozumieniu z Zamawiającym kompletnego wniosku                      
o pozwolenie na użytkowanie obiektu; 
k) uporządkowanie, po zakończeniu prac, miejsca prowadzonych robót i przekazanie go 
Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 

4. Wykonawca musi liczyć się z utrudnieniem w prowadzeniu robót, ze względu na charakter               
i funkcjonowanie istniejącej infrastruktury.  
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5. Wszystkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia będą konsultowane na bieżąco przez 
Wykonawcę z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości materiałów, o których mowa w ust. 3 lit. 
b, na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu, w celu zbadania zgodności 
z wymaganymi parametrami technicznymi określonymi w certyfikatach. W przypadku uzyskania 
negatywnego wyniku jakości materiałów, koszty sprawdzenia jakości materiałów obciążać będą 
Wykonawcę. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia nadzorem prac wykonywanych przez Wykonawcę, 
a w szczególności zgłaszania uwag, zlecania ekspertyz w każdym momencie realizacji przedmiotu 
umowy. 

§3 
Termin realizacji. 

 
1. Rozpoczęcie przez Wykonawcę robót nastąpi po dopełnieniu przez niego niezbędnych formalności 
związanych z rozpoczęciem robót, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.  
W tym samym dniu Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami wymaganymi do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym dokumentację techniczną       
i dziennik  budowy.  
2. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, natomiast zakończenie 
do 30 czerwca 2014 roku.  
3. W dniu zakończenia robót Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości 
przekazania robót do odbioru.  
 

§4 
Odbiór robót. 

 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.   
Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
2. Odbiory częściowe dokona komisja na zasadach określonych w § 4. Odbiorom częściowym będą 
podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego 
nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 7 dni. 
3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, 
Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru 
bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.  Dla dokonania 
odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne 
dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, 
dotyczące odbieranego elementu robót.  
4.   Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego i odbiorów częściowych.  
Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. 
 5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 
oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 
 6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,                         
a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych 
prób i atesty itd. 
 7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
 8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 
 a)   nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 
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 b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.                        
O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego.               
Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury                        
i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia 
9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 
uszkodzenia zadania. 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
11.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru                 
w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 
 11.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy w całości lub części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 7 niniejszej 
umowy, 
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od 
umowy z winy Wykonawcy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. 
13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 
z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych 
badań obciążają Zamawiającego. 
14. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji 
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.  
 

§5 
Wynagrodzenie. 

 
Strony zgodnie ustalają łączną wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu 
umowy w wysokości:  

1/ cena brutto: …………..……. zł, słownie: …………………………………………., 
    w tym: 
2/ cena netto:    ………………  zł,  słownie: …………………………………………., 
3/ podatek VAT … % -    ……. zł, słownie: ………………………………………….. 

 
§6 

Płatność. 
 
1. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót objętych przedmiotem umowy 
nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego. 
2. Dopuszcza się fakturowanie zakończonych robót na koniec 2013 roku zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym inwestycji. 
3.  Płatności o których mowa w § 6 ust.1. zostaną dokonane przelewem z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 
wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót.  
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4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.  
5. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę niezbędne jest dołączenie oświadczenia 
Podwykonawcy / jeśli dotyczy / o uregulowaniu na jego rzecz należności za wykonane przez 
Podwykonawcę roboty.  
6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty należności za wykonane prace na rzecz 
Wykonawcy z przedstawionej faktury do czasu przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy,             
o którym mowa w ust. 4.  
7. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na okres 
oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy 
należności za wykonaną przez Podwykonawców część robót.  
8. Zamawiający ma prawo do potrącania z faktury końcowej kar umownych, o których mowa w § 7 
umowy.  

§7 
Kary umowne. 

 
1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy 

obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy,  
b) karę za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy za każdy dzień zwłoki, 
c) karę za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad- w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy za 
każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za każdy 
dzień opóźnienia płatności po terminie określonym w § 6 ust. 2.  

3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Egzekwowanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych może nastąpić poprzez 
pomniejszenie zapłaty faktury za przedmiot zamówienia o kwotę naliczonej kary. W takim 
przypadku Wykonawca wystawi korektę faktury. Po wyegzekwowaniu ewentualnych kar 
Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy stosowną notę księgową. 

 
§8 

Odstąpienie od umowy. 
 
1. Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić 
od umowy, jeżeli: 

1) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie podjął ich 
kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - w terminie 14 dni od 
otrzymania takiego wezwania, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach; 

3) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie 
wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie 
dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia, w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

4) Zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 
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5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej  
w celu przekształcenia,  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

6) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 
swojego majątku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach; 

7) Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców realizujących część zamówienia, 
którą Wykonawca powinien zrealizować osobiście wskazanych przez Zamawiającego,           
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy,  jeżeli  Zamawiający opóźnia się 
z terminowym przekazaniem placu budowy,  w terminie 30 dni od   planowanego terminu przekazania 
placu; 
3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień odstąpienia od umowy 
zakresu robót, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony z której winy odstąpiono od umowy, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie  
30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urządzenia zaplecza. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót przerwanych   
i zabezpieczających. 
 

§9 
Gwarancja. Rękojmia. 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem umowy 
na okres trzech (3) lat, licząc od daty ich odbioru końcowego.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót, na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.  
3. Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy 
w ciągu 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia                
w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.  
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych  
z tym kosztów.  
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to Zamawiający  
może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
6. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 
po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  
 

§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia brutto,              
o którym mowa w § 5 umowy, tj. kwotę: …………..…zł, (słownie: ……..…….................... złotych). 
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2.  W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie ……………………………………………………………………..… 
3.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 
4.   Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest 
zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
5.  70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 
Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem braku wad, w terminie                  
30 dni od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, 
zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem 
pousterkowym.  

 
§ 11* 

Podwykonawcy. 
 
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć Podwykonawcy następujący zakres robót:  
    ……………………………………………………………………………………………………… 
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą może nastąpić za zgodą Zamawiającego z uwzględnieniem 
postanowień art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
Podwykonawcy na zasadach wynikających z wyżej wymienionego art. 6471   Kodeksu cywilnego.  
3. Umowa z Podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego za zaniedbania i uchybienia Podwykonawcy.  
4. Wykonawca może wykonać własnymi siłami części robót przewidzianą dla Podwykonawcy bez 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialności za roboty powierzone Podwykonawcom.  
 

§ 12 
Usługi 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego 

usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów 
budowy i socjalnych itp., wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.  

2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie 
przedmiotem dodatkowego porozumienia. 

 
§ 13 

Cesja. 
 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 
bądź związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  
 

§ 14 
Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji robót będących przedmiotem niniejszej 
umowy są:  
a) ze strony Zamawiającego:  ……………………  tel. ……………………………………………. 
b) ze strony Wykonawcy        ....................................................... tel. ....................... 
2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:     ....................  tel. ....................... 

....................  tel. .......................  
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§ 15 
 Zmiana umowy. 

 
1.  Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na   
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2.  Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy. 

1) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się 
niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem 
technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 
2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy: 

a) w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt.1,  
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

3)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 
terminie, 
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie 
prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych                  
w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 
konsultacji  z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 
e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 
f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, 
g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót 
objętych niniejszą umową, 
i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,                      
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, 
związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 
j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów             
i niewypałów, 
k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 
przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy 
zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy. 
4)   powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót (zmiana zakresu robót) na skutek 
którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 4 niniejszego ustępu – i pod warunkiem, 
że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona 
Podwykonawcom, 
6) zmiana przedstawicieli stron – kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów 
nadzoru – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia 
losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na 
jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym 
inspektorem nadzoru). 
 

3.  Zmiany umowy przewidziane w ust. 2. dopuszczalne są na następujących warunkach: 
4) ad pkt 1) – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same 
parametry jakościowe   i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 
5) ad pkt 2): 
- lit.a) -  w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego            
w niniejszej umowie, 
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- lit.b) -  w zakresie od wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT)          
i w zakresie zmiany tej stawki, 
6) ad pkt 3): 
- lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
- lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 
- lit. c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
- lit. d), f), h), l), j), k) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 
przedmiotem umowy, 
- lit. e), g) – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do 
wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 
- lit. i) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 16 
Postanowienia końcowe. 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2.  Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla Zamawiającego.  
3.  Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty:  

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
b) Oferta złożona w postępowaniu,  
c) Dokumentacja projektowa, 
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  
           
 
*niepotrzebne skreślić 
 
           
 
 
            
      ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  
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Załącznik nr 9 do siwz  
 

 
 

 
 

 

Dokumentacja Projektowa  
 

jako załącznik nr 9 
 

załączono oddzielnie wg kolejności: 
 

 
 

 
 

 
Numer 

załącznika 
 

 
Nazwa dokumentu 

 

 
9.1 

 
Projekty budowlane  
 

 
9.2 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

 
9.3 

 
Przedmiary robót  
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                                                                    Załącznik nr 10 do siwz  
 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY INWESTYCJI 
Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 

 
 

Lp. Wyszczególnienie  
zakresu rzeczowego 

Jedn. 
miary 

Ilość Wartość netto (zł) Realizacja 
rok 

2013/2014 
w roku 2013 w roku 2014 

 Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 
1 Roboty budowlane wykończeniowe w części nadbudowanej budynku  
1.1 Roboty malarskie      
1.1.1 Gruntowanie podłoży – powierzchnie poziome m2 75,55   12.2013 
1.1.2 Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe m2 226,25   12.2013 
1.1.3 Tynki gipsowe wewnętrzne na stropach  m2 75,55   12.2013 
1.1.4 Tynki gipsowe wewnętrzne na ścianach m2 203,47   12.2013 
1.1.5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi – sufity m2 75,55   06.2014 
1.1.6 Malowanie sufity  – dodatek m2 75,55   06.2014 
1.1.7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi – ściany m2 203,47   06.2014 
1.1.8 Malowanie ściany – dodatek m2 203,47   06.2014 
1.1.9 Tynki mozaikowe – przygotowanie podłoża m2 22,78   06.2014 
1.1.10 Tynki mozaikowe – gruntowanie podłoża m2 22,78   06.2014 
1.1.11 Tynki mozaikowe – mieszanka żywiczno - mineralna m2 22,78   06.2014 
1.1.12 Przewody wentylacyjne m2 1,81   12.2013 
1.1.13 Obudowa przewodów wentylacyjnych m2 1,59   12.2013 
1.1.14 Przewody wentylacyjne typu „Z” m 1,00   12.2013 
1.1.15 Obsadzenie kratek wentylacyjnych  szt. 5,00   12.2013 
1.2 Roboty podłogowe      
1.2.1 Posadzki płytkowe  m2 8,71   06.2014 
1.2.2 Cokoliki płytkowe m 9,24   06.2014 
1.2.3 Warstwa wygładzająca m2 66,84   06.2014 
1.2.4 Posadzki z wykładzin PCV m2 66,84   06.2014 
1.2.5 Posadzki z wykładzin – dodatek m2 66,84   06.2014 
1.2.6 Posadzki z tworzyw sztucznych – listwy przyścienne m 61,56   06.2014 
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1.3 Winda      
1.3.1 Dostawa i montaż windy szt. 1   06.2014 

2 Roboty budowlane adaptacyjne w części istniejącej budynku 
2.1 Roboty malarskie i okładzinowe ścian      
2.1.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby – sufity m2 650,73   12.2013 
2.1.2 Zeskrobanie i zmycie starej farby – ściany  m2 1214,74   12.2013 
2.1.3 Gruntowanie podłoży – powierzchnie poziome m2 822,73   12.2013 
2.1.4 Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe m2 2279,98   12.2013 
2.1.5 Przygotowanie podłoża – izolacja przeciwwilgociowa m2 69,16   12.2013 
2.1.6 Izolacja powierzchni pionowych – folia w płynie m2 69,16   12.2013 
2.1.7 Płytki glazurowane m2 69,16   06.2014 
2.1.8 Tynki mozaikowe – przygotowanie podłoża m2 335,18   06.2014 
2.1.9 Tynki mozaikowe – farba gruntująca m2 335,18   06.2014 
2.1.10 Tynki mozaikowe – mieszanka żywiczno-mineralna m2 335,18   06.2014 
2.1.11 Tynki gipsowe wewnętrzne na stropach  m2 822,73   06.2014 
2.1.12 Tynki gipsowe wewnętrzne na ścianach m2 1875,64   06.2014 
2.1.13 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufity m2 822,73   06.2014 
2.1.14 Malowanie sufity - dodatek m2 822,73   06.2014 
2.1.15 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - ściany m2 1875,64   06.2014 
2.1.16 Malowanie ściany - dodatek m2 1875,64   06.2014 
2.1.17 Przewody wentylacyjne m2 1,56   12.2013 
2.1.18 Obudowa przewodów wentylacyjnych m2 2,65   12.2013 
2.1.19 Przewody wentylacyjne typu „Z” m 2,00   12.2013 
2.1.20 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 31,00   12.2013 
2.2 Roboty podłogowe i okładzinowe schodów, balustrada schodowa, pochwyty 
2.2.1 Oczyszczenie posadzek i wylewek cementowych m2 812,34   12.2013 
2.2.2 Oczyszczenie schodów m2 18,96   12.2013 
2.2.3 Gruntowanie podłoży – powierzchnie poziome m2 812,34   12.2013 
2.2.4 Gruntowanie podłoży – powierzchnie schodów m2 18,96   12.2013 
2.2.5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki – pochylnia m2 6,16   12.2013 
2.2.6 Warstwy wyrównawcze pod posadzki – pochylnia dodatek m2 6,16   12.2013 
2.2.7 Warstwy wyrównujące w pomieszczeniach m2 812,34   12.2013 
2.2.8 Warstwy wyrównujące w pomieszczeniach – dodatek m2 812,34   12.2013 
2.2.9 Przygotowanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociowe m2 18,56   12.2013 
2.2.10 Izolacja przeciwwilgociowa – folia w płynie m2 18,56   12.2013 
2.2.11 Posadzki płytkowe – przygotowanie podłoża m2 385,95   06.2014 
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2.2.12 Posadzki płytkowe  m2 385,95   06.2014 
2.2.13 Cokoliki płytkowe – przygotowanie podłoża m 330,31   06.2014 
2.2.14 Cokoliki płytkowe  m 330,31   06.2014 
2.2.15 Warstwy wygładzające pod wykładziny podłogowe m2 424,30   06.2014 
2.2.16 Posadzki z wykładzin tekstylnych m2 166,01   06.2014 
2.2.17 Posadzki z tworzyw sztucznych – listwy przyścienne m 118,71   06.2014 
2.2.18 Posadzki z wykładzin PCV m2 249,69   06.2014 
2.2.19 Posadzka antystatyczna – serwerownia m2 8,60   06.2014 
2.2.20 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie m2 258,29   06.2014 
2.2.21 Posadzki z tworzyw sztucznych – listwy przyścienne m 221,76   06.2014 
2.2.22 Okładziny schodów z płytek – przygotowanie podłoża m2 18,96   06.2014 
2.2.23 Okładziny schodów z płytek m2 18,96   06.2014 
2.2.24 Cokoliki na schodach z płytek – przygotowanie podłoża  m 21,51   06.2014 
2.2.25 Cokoliki na schodach z płytek m 21,51   06.2014 
2.2.26 Balustrady schodowe m 9,20   12.2013 
2.2.27 Pochwyt stalowy na wspornikach m 4,80   12.2013 
2.2.28 Uchwyty dla niepełnosprawnych w sanitariatach szt. 6,00   06.2014 
2.3 Roboty zewnętrzne 
2.3.1 Roboty rozbiórkowe kpl. 1   06.2014 
2.3.2 Pochylnia dla niepełnosprawnych i okładziny schodów zewnętrznych, 

balustrady 
kpl. 1   06.2014 

3 Instalacje elektryczne 
3.1 Instalacja CCTV kpl. 1   06.2014 
3.2 Instalacja odgromowa kpl. 1   06.2014 

4 Instalacje sanitarne 
4.1 Instalacja klimatyzacyjna      
4.1.1 Montaż jednostek wewnętrznych szt. 4   06.2014 
4.1.2 Montaż jednostek zewnętrznych szt. 2   06.2014 
4.1.3 Kurtyna powietrzna elektryczna szt. 1   06.2014 

  Rok 2013 Rok 2014  
 RAZEM netto     
 Vat 23%     
 RAZEM brutto     
 


