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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(w dalszej części zwana SIWZ) 

 z dnia 05.04.2011 r. 

 
na: 

Nazwa :  „SP nr 2 – termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz 
wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi”  

 
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Gmina Sobótka 

ul. Rynek 1 

55-050 Sobótka 

strona internetowa: www.sobotka.pl 

Tel. (071) 31-62-043 do 045 Fax. (071) 31-62-123  

REGON : 931935112 NIP : 896-10-00-784 

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM. 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA . 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 zwanej dalej 
Ustawą), w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „SP nr 2 – termomodernizacja: 
ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na 
budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi” 

2) Szczegółowy zakres remontu. 
W ramach zadania wykona się roboty na budynku głównym szkoły i na budynku duŜej sali 
Gimnastycznej.  

a) Na budynku głównym wykona się ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem o gr. 12 cm. 
oraz ocieplenie ścian zewnętrznych  metodą BSO styropianem gr. 12cm.  
Ocieplenie ścian fundamentowych wymaga wykonania wykopów wokół budynku oraz 
demontaŜu  istniejących nawierzchni asfaltowych, betonowych i trawiastych. NaleŜy równieŜ 
zdemontować istniejący kanał deszczowy i odtworzyć go jako typu ACO. 
Na ścianach zewnętrznych występują „pogrubienia” z dodatkowej warstwy styropianu o 
gr.2cm; malowane zgodnie z kolorystyką. Styropian łączony z murem łącznikami 
mechanicznymi i klejem, otwory okienne i drzwiowe ocieplone styropianem gr. 3cm.  
Na styropian ścian zewnętrznych naleŜy nałoŜyć tynk o granulacji max. 2-3 mm. na siatce, 
malowany farbami silikatowymi wg. kolorystyki lub barwiony w masie. Cokół budynku 
naleŜy wykończyć tynkiem mozaikowym, zgodnie z kolorystyką. Na tynku elewacji naleŜy 
wykonać  napisy (wycięte ze styroduru gr.2 cm., malowane w kolorze wg. projektu). Nad 
wejściami naleŜy wykonać zadaszenia w konstrukcji stalowej systemowej, na profilach 
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zimnogiętych, mocowanych do muru. Pokrycie i obudowa daszków z blachy grubości 3 mm. 
malowanej proszkowo.  
Pogrubienie ścian zewnętrznych wymaga demontaŜu i ponownego montaŜu rynien ,rur 
spustowych i instalacji odgromowej. 

    
b) Na budynku Sali gimnastycznej naleŜy wymienić pokrycie dachu, izolację termiczną, rynny, 

rury spustowe, obróbki oraz świetlik.  
Pokrycie dachu naleŜy wykonać z papy termozgrzewalnej (NRO), izolację z wełny mineralnej 
o grubości 15cm. Rynny i rury spustowe  naleŜy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej a 
obróbki z blachy powlekanej w kolorystyce RAL 9002. 
Świetlik istniejący naleŜy zdemontować i po ocenie stanu technicznego konstrukcji wykonać 
dodatkową podkonstrukcję do której mocowany będzie nowy świetlik. Nowy świetlik 
zaprojektowano jako pasmo świetlne, w konstrukcji gotowej, aluminiowej z wypełnieniem 
poliwęglanem  grubości min. 32 mm.(poliwęglan komorowy, mleczny). Współczynnik 
k=1,4W/m2K. 

Roboty wchodzące w zakres ww. remontu powinny być wykonane zgodnie z specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami 
polskimi i sztuką budowlaną. 
 
Kody CPV:  
45443000-4    Roboty elewacyjne 
45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Termin realizacji zamówienia:  

Rozpoczęcie robót: 1 czerwca 2011r. 
Zakończenie robot: 31 sierpnia 2011r.  

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 Ustawy: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłoŜone przez 
Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie 
spełnia - nie spełnia; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj. w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy — w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, których 
przedmiotem był remont budynków uŜyteczności publicznej lub wielorodzinnych 
polegający na wykonaniu robotach elewacyjnych i dachowych o wartości 500 tyś. kaŜda. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów 
załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - 
nie spełnia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj. dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w 
tym następującym personelem kluczowym:  

a) kierownik budowy - jedna osoba –branŜa ogólnobudowlana - uprawnienia do kierowania 
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robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane 
w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz posiadającego aktualny wpis do właściwej 
Izby Samorządu Zawodowego. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów 
załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - 
nie spełnia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają 
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niŜ 800 tyś. zł (PLN). 
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów 
załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - 
nie spełnia. 

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do 
oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty 
oświadczenia i dokumenty wskazane poniŜej. Ocena spełniania warunków wymaganych od 
Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia. 

Wykonawcy powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkładają 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

6. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty naleŜy załączyć: 

I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 Ustawy, do oferty naleŜy załączyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
art. 22 ust. 1 Ustawy wg załącznika 3 do SIWZ (oryginał); 

2) wykazu robót budowlanych (minimum dwie roboty o wartości min. 500 tys. zł kaŜda)  w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
wg załącznika nr 5 do SIWZ;   

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
(wymagania minimalne  do personelu kluczowego określone w punkcie 5.1. (3) - (wg wzoru 
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- załącznik nr 6 do SIWZ); 

4) oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
(wg wzoru -  zał. nr 7 do SIWZ); 

5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

II. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy obowiązani są złoŜyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z 
zachowaniem sposobu reprezentacji: 

6) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ 
(Oryginał); 

7) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

8) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

9) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

(Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 
pkt II). 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokument i dokumenty wystawione w kraju, w których ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

1) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert;  

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, albo Ŝe uzyskali przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem składania ofert; 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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4) oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
takiego zaświadczenia. 

 
 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawców. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
Podmiotów, o których mowa powyŜej, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawców lub te 
podmioty. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWNIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB 
DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem. 

3) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów 
lub informacji, o których mowa powyŜej, przekazanych faksem. 

4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający 
domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
treścią pisma. 

5) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŜy kierować na adres: 

Gmina Sobótka 
ul. Rynek 1 
55-050 Sobótka 
fax: (071) 31-62-123  
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6) Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są :  

# w kwestiach procedury przetargowej p. Ewa Pigóra, tel. (071) 31-62-043 w godz. od 8.00 do 
15.00,  

# w kwestiach przedmiotu zamówienia p. Janusz Szajna, tel. (071) 31-62-043 w godz. od 8.00 do 
15.00. 

 
8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM. 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,- PLN.  
Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
3) z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
4) gwarancjach bankowych; 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
6) 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 późn. zm.). 

Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 20.04.2011 roku do godz. 10.00. 
Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 
72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 
w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy 
wpisać: „wadium przetargowe- sprawa ZP.271.2.2011”). Wadium wniesione w innej formie naleŜy 
załączyć do oferty. 
Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) ÷ 5) SIWZ musi być zdeponowane w 
oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją 
i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą 
pocztową do oferty naleŜy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po 
otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem 
Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 
Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 2 
pkt.2) Ustawy. 
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy, na podstawie art. 46 Ustawy. 
 

9. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

ZłoŜona przez wykonawcę oferta musi zawierać: 

1) wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,  

2) kosztorys ofertowy, przygotowany na podstawie przedmiaru robót, będącego częścią zał. nr 
1 do SIWZ, 

3) dowód wniesienia wadium, 

4) wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy 
podwykonawcom (Załącznika nr. 3 do umowy); (Uwaga: w przypadku braku 
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odpowiedniego skreślenia w formularzu oferty - pkt. 11 zał. nr 2 do SIWZ -  lub braku 
formularzu nr 8, zamawiający przyjmuje iŜ wykonawca nie zamierza Ŝadnej części 
zamówienia powierzyć do wykonania podwykonawcom), 

5) oświadczenia i dokumenty formalne wymagane według punktu 6 SIWZ, 

6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk 
komputerowy). 

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta. Zalecane jest dołączenie 
zaświadczenia o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu, w celu 
zweryfikowania podpisu pod ofertą.  

JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to 
musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte 
(zszyte) w sposób zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 

UWAGA!!! Zamawiający nie odpowiada za nie przestrzeganie przez Wykonawców zaleceń w 
kwestii przygotowania oferty. 

KaŜda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. 

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniŜszego wzoru:  

< NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES, SIEDZIBA >  

OFERTA W < TRYB POSTĘPOWANIA > 

NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyŜej musi być opisana nazwą i adresem oferenta. 

Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki 
kurierskiej naleŜy przygotować w sposób określony powyŜej i przesłać w zewnętrznej kopercie 
zaadresowanej w następujący sposób: 

<NAZWA, ADRES, SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO>  

OFERTA W <TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA>  

NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  ............ 

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty 
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
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terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej, jak równieŜ opatrzonej 
napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu ofert 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty.  

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złoŜenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 
poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi 
nie będą otwierane.  
 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w: 

Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 

ul. Rynek 1 

w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku) 

nie później niŜ do dnia 20.04.2011 r. do godziny 10.00. 

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane 
niezwłocznie bez otwierania na podstawie art. 84 ust. 2 Ustawy. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2011 r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie 
Miasta i Gminy Sobótka w pokoju nr 11.  

Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół 
z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adres wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w 
cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz koszty związane z przygotowaniem do prac (m.in. zabezpieczenie placu budowy). 

Wykonawca musi równieŜ w cenie ofertowej, którą umieści w formularzu ofertowym, uwzględnić 
inne opłaty i podatki, a takŜe ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 

Cena brutto powinna być wyraŜona w złotych polskich. W złotych polskich będą równieŜ 
prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Całkowita cena brutto powinna 
być wyraŜona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru, który jest 
częścią dokumentacji technicznej -załącznik nr 1 do SIWZ.  

KaŜdy z Wykonawców moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej zmienić. 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe (art. 
87 ust. 2 Ustawy). 
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13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

cena brutto– 100%. 

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:  

Cn / Cof.b. X 100 = ilość punktów, gdzie: 

Cn – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,  

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

100 – wskaźnik stały. 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium. 
 

14. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed upływem terminu 
związania ofertą, z zastrzeŜeniem art. 94, ust. 2 Ustawy. 

JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 Ustawy. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy na zasadach określonych w umowie - zał. nr. 8  
do SIWZ. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do stawienia się z 
waŜnym zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczeniem o posiadaniu 
uprawnień budowlanych i przynaleŜności do Izby (jeŜeli wcześniej nie zostało dołączone do 
oferty). 

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 Ustawy) 
- wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu umowę regulujące współpracę 
tych wykonawców. 

Wybrany wykonawca winien przybyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w celu  
podpisania umowy.  
 

15. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 147 ust. 1 Ustawy jest zobowiązany 
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
wysokości 5% wartości ceny ofertowej brutto. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach, 
jakie przewiduje art. 148 ust. 1 Ustawy. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, które wykonawca zamierza uiścić w pieniądzu 
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naleŜy wpłacić przelewem na konto Gminy Sobótka w Banku Spółdzielczym w Kątach 
Wrocławskich O/Sobótka na rachunek nr 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 z dopiskiem 
„zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy – sprawa ZP.271.2.2011” 
Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy określone są w projekcie 
umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji. 
 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI 
ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKAC H. 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby 
zawarł umowę na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.: 

a) w przypadku zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, Ŝe osoby te będą spełniały 
wymagania określone w SIWZ; 

b) gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 

c) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku 
konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji; 

d) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę 
wartości umowy; 

e) z powodu osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie robót, na które nie miał wpływu 
Wykonawcy; 

f) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości 
zamówienia; 

g) przesunięcie terminu ze względu na wykonanie robót dodatkowy na czas niezbędny na 
wykonanie robót dodatkowych, jeŜeli nie moŜliwe jest prowadzenie robót równocześnie 
(dodatkowych i podstawowych); 

h) Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku 
konieczności uzyskania czasochłonnych uzgodnień i opinii. 

i) Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu 
wykonania w następujących wypadkach: 

− zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski 
Ŝywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, 

− epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, 
strajkiem lub stanem wyjątkowym,   

− zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, 
wykopaliska archeologiczne, 

− inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
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skutkujące niemoŜliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień 
dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leŜących po stronie 
Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezaleŜnych przez 
Wykonawcę, 

− nie przekazania w terenie placu budowy, 

− działania siły wyŜszej, za którą uwaŜa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 
występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie 
przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki 
uniemoŜliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w powyŜej dotyczących 
terminu zakończenia robót, moŜe on ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o 
okres trwania tych okoliczności.  
Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. Zmiany do 
umowy moŜe inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do 
drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.  
 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy „Środki ochrony prawnej"  
(art. 179-198g Ustawy). 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
W postępowaniu niniejszym odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. 
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 
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W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 
ustawie dla tej czynności. 
Terminy wnoszenia odwołań: 
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
Ustawy, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy 
wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Ustawy. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a  takŜe wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 
terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeŜeli wartość zamówienia 
jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone powyŜej wnosi się w przypadku zamówień, 
których wartość jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności 
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
Pozostałe wiadomości w sprawie odwołań znajdują się w Ustawie – art. 184- 198. 
Skarga do sądu 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŜeli przepisy 
Ustawy nie stanowią inaczej. 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie 
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
Pozostałe wiadomości w sprawie skargi do sądu znajdują się w Ustawie – art. 198b- 198g. 
 

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA 
SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH. 

Wyklucza się moŜliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego 
zadania. 
 

19. INFORMACJ Ę O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB  
ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE 
TAKICH ZAMÓWIE Ń. 

Zamawiający przewiduje moŜliwość skorzystania z prawa do udzielania zamówienia 
uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości do 20% wartości zamówienia 
podstawowego. 
 

20. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ  
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niŜ 
określony przez niego sposób wykonania zamówienia. 
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21. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ  

ZAMAWIAJ ĄCEGO, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA 
POROZUMIEWANIE SI Ę DROGĄ ELEKTRONICZN Ą. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości porozumiewania się droga elektroniczną. 
 

22. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą, 
JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 
OBCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
 

23. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, JEśELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

24. UWAGI OGÓLNE. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl. 

Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

 
 
       ............................................................................ 
        Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka 

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ: 
1) Dokumentacja techniczna, 
2) Formularz oferty, 
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust. 1 Ustawy, 
4) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, 
5) Informacje o zrealizowanych zamówieniach - prace podobne, 
6) Potencjał kadrowy, kluczowy personel Wykonawcy, 
7) Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w postępowania, 
8) Projekt umowy, 

- zał. nr 2 do umowy- dane wyjściowe do kosztorysowania, 
- zał. nr 3 do umowy – wykaz podwykonawców. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
O F E R T A 

 
Na zadanie: „SP nr 2 – termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz 
wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi”  
 

1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................ 

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:.......................................................................... 

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

woj. .........................................................................................  

nr REGON.............................    

Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do Kontaktów:  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 
Adres (........................................................................................) 
Telefon (........................................................................................) 
Fax. (........................................................................................) 
E-mail (........................................................................................) 

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

zamówienia wyraŜamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Gminę Sobótka w Sobótce 
przetargu nieograniczonym na zadanie „SP nr 2 – termomodernizacja: ocieplenie elewacji 
budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali 
gimnastycznej- przetarg drugi”. 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  
wartość brutto: ……………………………………zł 
słownie:…………………………………………………………………………………….... w tym 
podatek:……………………………………………...zł słownie:……   
wartość netto: ……………………………………………….zł  
słownie: …………………………………………………………… 
Oświadczamy, Ŝe wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia. 
 
5. Wadium w kwocie 10.000,00 zł zostało wniesione w dniu ....................................... w formie 

 ............................................................................(dowód wpłacenia/wniesienia w załączeniu).  
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto nr .................................  w 
Banku.........................................................(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w 
pieniądzu). 
6.  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości umowy brutto 

zostanie wniesione przed podpisaniem umowy w formie …………… . 
7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym 
z projektem umowy i przyjmujemy ją w całości bez zastrzeŜeń. 
8. Oświadczamy, Ŝe zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania 
oferty oraz podpisania umowy, a takŜe dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca, gdzie będą prowadzone 
prace objęte niniejszym zamówieniem. 
9. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ 
oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.  
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10. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od daty składania ofert i 
zobowiązujemy się podpisać umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym 
załącznik nr 8 do SIWZ, po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w czasie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11. Informujemy, iŜ zamierzamy / nie zamierzamy część zamówienia powierzyć do wykonania 
podwykonawcom. Zgodnie z powyŜszym wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzę 
podwykonawcom:...........................................................................................   
12. Oświadczamy, iŜ za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.13 niniejszej oferty, 
oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złoŜone przez nas w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
13. Oświadczamy, iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania 
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 
.................................................................................................................................................... 
14. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.  

 
Miejscowość i data: ........................................ 
 
 
 
      .............................................................................................. 
      Podpis/podpisy osób upowaŜnionych do podpisania oferty 
 
Na ofertę składają się : 

1) ................................... 

2) ................................... 

3) ................................... 

4) ................................... 

5) ................................... 

(podpis i pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 OŚWIADCZENIE 
My/ Ja, niŜej podpisani  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„SP nr 2 – termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia 

dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi” 

oświadczam/y, iŜ spełniam/y warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w tym:  

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2011 r. 
                                                                              _______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 OŚWIADCZENIE 
 
My/Ja, niŜej podpisani/y  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„SP nr 2 – termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia 

dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi” 

oświadczam/y, iŜ nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2011 r. 
 
 

                                                                               
_______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
................................................. 

( pieczęć wykonawcy ) 
 

INFORMACJE O ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIENIACH 
Prace podobne 

 
Ja (My), niŜej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 
„SP nr 2 – termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia 

dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi” 
przedstawiam(y) następujące informacje: 

 

L.p. 
Nazwa 

Przedsięwzięcia 
/Rodzaj Robót 

Zamawiający i 
miejsce 

wykonania  
Data rozpoczęcia 

 
Data 

Zakończenia 

Całkowita wartość 
Robót za które 
Wykonawca 

odpowiadał oraz 
kubatura 

1.    

 

 

2. 
 

 
 
 

  

 
 

 

3. 
 

 
 
 

  

 

 

4. 

 

 

 
  

 

 

 
Wykonawca dołącza dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie ww. robót, wystawione  od 
właściwych Zamawiających wymienionych w Wykazie. 
 
 
 
.............................   dnia ...............          ........................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Potencjał kadrowy 
Kluczowy personel Wykonawcy 

 

 
Personel kluczowy Wykonawcy przeznaczony do realizacji zadanie: „SP nr 2 – termomodernizacja: 

ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku 

sali gimnastycznej- przetarg drugi”  

Stanowisko 
(zgodnie z p. 5.1.3) 

SIWZ) 
Imi ę i Nazwisko 

Ogólne 
doświadczenie 

(lat) 

Informacje na temat 
doświadczenia i 

kwalifikacji 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacje o podstawie 
do dysponowania tą 

osobę przez 
Wykonawcę 

    
  

    
  

 
 
 
 
 
 
 
Podpis/podpisy osób upowaŜnionych  (......................................) 
do podpisania oferty  
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Zał. Nr 7 do SIWZ 
.............................................. 
Nazwa i adres wykonawcy 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „SP nr 2 – 

termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i 

świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi”  

Ja / My* 
………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko 
reprezentując ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

pełna nazwa i adres Wykonawcy 
jako upowaŜniony/upowaŜnieni na piśmie/wpisany/wpisani w rejestrze 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
oświadczam, Ŝe na dzień złoŜenia oferty osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w przypadkach, kiedy ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, a w szczególności osoba planowana do objęcia funkcji kierownika 
budowy, tj.: 
.................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby, planowanej do objęcia funkcji kierownika budowy 

posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanych. 
 
............................. 
miejscowość i data 
 
 

........................................................... 
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienna 
osoby (osób) upowaŜnionej (upowaŜnionych) 
do reprezentacji Wykonawcy 
 
 
 
 
 

 
 

(1) W przypadku, gdy Wykonawca oświadcza, Ŝe polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do udostępnienia mu osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie (zał. nr 6  do SIWZ), Wykonawca wskazał osoby, 
którymi będzie dysponował. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA nr       /2011 
/projekt umowy/ 

na zadanie "SP nr 2 – termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz 
wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi"  zawarta 
w dniu …………… 2011 r. w Sobótce pomiędzy Gminą Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, 
NIP 896-10-00-784  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka   – Pana Stanisława Dobrowolskiego 
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy   – Pani Eugenii Pawłowskiej 
z jednej strony, a firmą: 
............................................................................................................................................ działającą 
na podstawie wpisu do ………………………………………………… pod numerem ………… 
NIP:……………………… REGON:……………….. zwaną w dalszej części niniejszej umowy 
Wykonawcą, uprawnionym do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie wygranego 
przetargu nieograniczonego,  
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………...... 
 
                                                                     §1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. "SP nr 2 – 
termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia 
dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi" 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na  ociepleniu elewacji 
budynku głównego szkoły, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 19 (tom A dokumentacji) oraz 
wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku Sali gimnastycznej  
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 38 (tom B dokumentacji). 
W budynku  głównym zostaną wykonane następujące prace: 
− roboty przygotowawcze, tj. zagospodarowanie placu budowy, jego oznaczenie i zabezpieczenie 

uwzględniające wykonywanie robót w czynnym obiekcie szkolnym, 
− ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem wraz z robotami towarzyszącymi, 
− ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego styropianem wraz z robotami 

towarzyszącymi, 
− wykonanie tynków cienkowarstwowych wraz z malowaniem, 
− wykonanie zadaszeń nad wejściami. 

W budynku Sali gimnastycznej zostaną wykonane następujące prace: 
− roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie  

i zabezpieczenie   uwzględniające wykonywanie robót w czynnym obiekcie, 
− wymiana pokrycia dachu z papy bitumicznej na termozgrzewalną, wymiana odeskowania, 

rynien, rur spustowych i opierzeń, 
− wymiana ocieplenia stropodachu, 
− wymiana świetlika. 

2. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji technicznej oraz w kosztorysie 
ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót. 

3. Wykonawca oświadcza, iŜ przedmiot umowy wykona siłami własnymi. 
4. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………………………  

wraz z załącznikami, stanowiąca zał. nr 1 do umowy. 
5. Roboty określone w ust. 2 powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją 

techniczną, przedmiarami robót, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką 
budowlaną. 



22 

 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane „specyfikacją 

techniczną szczegółową” oraz prawem budowlanym. 
3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania 

przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy  

lub zaniedbania podczas wykonywania robót. 
 

§3 
Umowę niniejszą zawiera się na czas określony, tj.: na okres od dnia 01 czerwca 2011 r. 
do 31 sierpnia 2011 r. 
 

§4 
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 

a. przekazanie placu budowy, 
b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
a. zabezpieczenie placu budowy, 
b. ochrona mienia i zabezpieczenia przeciw poŜarowego, 
c. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
d. ustalenie i utrzymanie porządku w obrębie placu budowy i najbliŜszego otoczenia, 
e. skompletowanie oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania umowy. 
 

§5 
1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  przedmiotu umowy   

w  wysokości ………………… złotych netto (słownie złotych: ..............................………), 
plus podatek VAT ………………… złotych.  Łączne wynagrodzenie brutto wynosi 
…………………… złotych. (słownie złotych: ....................................... …………………). 

2. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez 
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,  
a których zakres finansowy nie przekracza 20% ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu  stawek określonych 
w załączniku nr 2 do umowy, po podpisaniu przez strony odrębnej umowy  na te roboty 
ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji. 

W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych bez zlecenia bądź uprzedniego 
zatwierdzenia ich przez Zamawiającego, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia  
za wykonanie robót dodatkowych. 
 

§6 
Ustala się następujący sposób rozliczania i zapłaty za wykonane prace: 

1. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową. 
2. Zapłata naleŜności realizowana będzie przez Zamawiającego, na podstawie protokołu 

odbioru końcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 
przy udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Zapłata naleŜności nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury  
przez Zamawiającego, przy czym za datę zapłaty uwaŜa się datę obciąŜenia rachunku 
Zamawiającego. 
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4. W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca moŜe naliczyć ustawowe odsetki. 
 

§7 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot 

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

2. Bieg rękojmi rozpoczyna się po pierwszym dniu licząc od daty odbioru końcowego i wynosi  
36 miesięcy. 
 

 
§8 

       Strony ustalają następujące zasady odbioru: 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót 

wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, po dokonaniu wpisu do dziennika 
budowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
3. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem 

technicznym, estetycznym, uŜytkowym. 
4. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia do gotowości  

do odbioru a zakończą w 14 dni. 
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 
a) oświadczenie kierownika budowy, Ŝe przedmiot umowy został wykonany zgodnie  

z przepisami i normami oraz, Ŝe doprowadzono do naleŜytego stanu i porządku teren 
budowy; 

b) atesty na zastosowane materiały, 
c) oryginał wraz z kopią dziennika budowy, 
d) dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem poprawkami  

lub zmianami, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji,  
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wystąpienia wad, Zamawiający 

moŜe: 
a) obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 b) zaŜądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
 c) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru. W tym 
przypadku za datę zakończenia uwaŜać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego  
o gotowości do ponownego odbioru, 
 d) Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

7. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, Ŝądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. 

8. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 
rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takŜe termin do usunięcia wad. 

 
 

§9 
1. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego – Pan ................................  

Numer telefonu kontaktowego: ................................................... 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy- Pan………………………………………. 

  Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………….. 
 

§10 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu 
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umowy w formie kar umownych. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §5 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego 
zakończenia robót określonego w § 3. 

    b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki 
licząc  od  wyznaczonego terminu usunięcia wad 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca -10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 niniejszej 
umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający -10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem § 12. 

4. Strony zastrzegają sobie, Ŝe niezaleŜnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

 
§11 

1. Dla zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawca wniesie Zamawiającemu, 
przed podpisaniem umowy, równowartość 5% wartości umownej brutto, to jest ………… zł, 
(słownie: …………………………), w formie ……………………………… 

2. Zabezpieczenie wnoszone w gotówce naleŜy wpłacić na konto Zamawiającego w BS Kąty 
Wrocławskie O/Sobótka (numer konta: ...................................). Będzie ono przechowywane 
na rachunku oprocentowanym i jeŜeli nie zostanie wykorzystane, zostanie zwrócone  
wraz  z odsetkami, z uwzględnieniem kosztów obsługi bankowej. 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w ust 1 zostanie zwolnione 
w  następujący sposób: 
− część zabezpieczenia tj. 70% gwarantującą zgodne z umową wykonanie robót,  

w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze, 
− pozostała część w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi. 

 
§12  

1. Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) zamawiający zastrzega, Ŝe w razie 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od zawarcia umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§13 

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.: 

a) w przypadku zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, Ŝe osoby te będą spełniały 
wymagania określone w SIWZ; 

b) gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 
c) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji; 
d) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę 

wartości umowy; 
e) z powodu osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie robót, na które nie miął wpływu 
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Wykonawca; 
f) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, jeŜeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości 
zamówienia; 

g) przesunięcie terminu ze względu na wykonanie robót dodatkowy na czas niezbędny  
na wykonanie robót dodatkowych, jeŜeli nie moŜliwe jest prowadzenie robót równocześnie 
(dodatkowych i podstawowych); 

h) Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku 
konieczności uzyskania czasochłonnych uzgodnień  i opinii. 

i) Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu 
wykonania w następujących wypadkach: 

− zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski Ŝywiołowe; 
warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

− epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, strajkiem 
lub stanem wyjątkowym,   

− zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska 
archeologiczne. 

− inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemoŜliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 
umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie  
z przepisami odrębnymi 

− wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leŜących po stronie 
Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  
projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

− nie przekazania w terminie placu budowy, 
− działania siły wyŜszej, za którą uwaŜa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć  
w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemoŜliwiają wykonanie 
niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyŜej 
dotyczących terminu zakończenia robót moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej 
jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności.  

 
§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)  wraz z 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy i ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.). 
 

§16 
Sprawy sporne z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy miejscowo  
dla siedziby Zamawiającego. 
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§17 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa  
dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA



 

 

Załącznik nr 2 do umowy  
nr ………../2011 
z dnia……………….. 

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA  

Lp. RODZAJ ROBÓT 
( z ewentualnym podziałem 
na branŜe) 

R-g Kp Zysk Kz 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          WYKONAWCA



 

  

Załącznik nr 3 do umowy nr …./2011 z dnia ……….. 

 

PODWYKONAWSTWO 

przetargu nieograniczonym na "SP nr 2 – termomodernizacja: ocieplenie elewacji 

budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali 

gimnastycznej- przetarg drugi”  

 

Roboty, które będą zlecone podwykonawcom 
Procentowy udział wartości 

robót zlecanych 
podwykonawcom 

(............) (............) 

(............) (............) 

(............) (............) 

% robót przewidzianych do zlecenia podwykonawcom (............) 
 

 

 

 

Podpis/podpisy osób upowaŜnionych  (......................................) 
do podpisania oferty  

 
 

 


