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1. INFORMACJE WPROWADZAJ ĄCE 
  
1.1. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu zaprasza do składania ofert 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 
budowlanych o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Przebudowa 
i termomodernizacja budynku warsztatowo-biurowego M iejskiej Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu . 

1.2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

1.3. UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
1.3.1 „Zamawiający” – Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu. 
1.3.2 „Postępowanie o udzielenie zamówienia” – postępowanie wszczęte przez Zamawiającego 

w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty 
wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 

1.3.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.3.4 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
1.3.5 „Zamówienie” – naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

w sposób szczegółowy opisany w rozdziale 2 SIWZ. 
1.3.6 ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŜy ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia. 

1.4. Dane Zamawiającego: 
NIP: 817-13-58-818 
Dokładny adres do korespondencji:  
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec 
Telefon – 17 583 77 33 i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 17 586 42 51 
Strona internetowa Zamawiającego: www.mks-mielec.pl  
Znak Postępowania: 5/MKS/P/2010. 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy posługiwać się tym znakiem. 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
2.1 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

1) Główny przedmiot zamówienia - 45453000-7, 
2) Dodatkowe przedmioty 45000000-7,  45100000-8, 45110000-1, 45260000-7,  

45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45421100-5, 45440000-3, 45450000-6, 
45453000-7 

2.2 Przedmiotem zamówienia, z zastrzeŜeniem w punkcie 2.4 jest termomodernizacja 
i przebudowa budynku MKS w Mielcu przy ul. Moniuszki obejmująca m.in.: 

1) roboty rozbiórkowe, 
2) ocieplenie elewacji (ścian części naziemnej) 
3) wymianę części okien, bram, 
4) zmniejszenie kilku otworów okiennych, 
5) likwidację ścian z luksferów, 
6) wymianę świetlików dachowych, 
7) remont kominów 
8) remont rynien, rur spustowych, gzymsów, 
9) wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
10) wykonanie nowego zadaszenia nad bramą, 
11) wykonanie daszku nad drzwiami zewnętrznymi do kotłowni, 
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12) malowanie bram wjazdowych (garaŜowych) nie podlegających wymianie w ilości 9-ciu szt. 
o których mowa w pkt 2.4 1), malowanie w kolorystyce zgodnie z projektem budowlanym, 

13) wymiana elementów drewnianych (pochwyt, wypełnienie) balustrady schodów 
zewnętrznych. Pochwyt w kształcie litery omega oraz wypełnienie wykonać z drewna 
dębowego lub jesionowego zabezpieczonego od wilgoci. Pochwyt o długości 14 mb., 
deski na wypełnienie – 0,24.m3 , malowanie w kolorystyce zgodnie z projektem 
budowlanym.   

2.3 Zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania szczegółowo określa 
niniejsza SIWZ oraz : 

 
1) Stanowiący załącznik do SIWZ, opracowany przez Pracownię Projektową mgr inŜ. Danuta 

Pazdro w Mielcu projekt budowlany pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku 
warsztatowo-biurowego MKS-u” znajdującego w Mielcu, przy ul. Moniuszki 12, działka nr 
ewid. 2888/20 obręb 1 Stare Miasto 

2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
stanowiąca załącznik do SIWZ. 

2.4. Z przedmiotu zamówienia wyłącza się następujące roboty zawarte w projekcie 
budowlanym, o którym mowa w pkt 2.3 1): 

1) wymiana 9-ciu szt. bram wjazdowych (garaŜowych) – przedmiot zamówienia obejmuje 
wymianę tylko 1-ej szt. bramy do pomieszczenia nr 39, 

2) wykonanie uziomu otokowego wokół budynku , 
3) wykonanie balustrady schodów zewnętrznych ze stali chromoniklowej.  

2.5. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1) Po wykonaniu robót termomodernizacyjnych nowe rury spustowe wraz z oczyszczaczami  

naleŜy podłączyć do istniejących odpływów odprowadzających. Odpływy przesunąć od 
fundamentów na wymaganą odległość (grubość docieplenia), 

2) Wszelkie okablowanie na ścianach budynku podlegające zakryciu naleŜy wprowadzić 
w przewody osłonowe zapewniając dostęp do ich wymiany lub ewentualnej diagnostyki 
(rewizje na węzłach itp.)   

2.6. Dokumenty określone w pkt 2.3 naleŜy odczytywać łącznie. Podstawę do obliczenia ceny 
oferty stanowi tylko i wyłącznie dokumentacja projektowa (§ 4 ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. 
zm.), specyfikacje techniczne oraz niniejsza SIWZ. 

2.7. Do oferty nie nale Ŝy doł ączać kosztorysu ofertowego. Dobrowolnie zło Ŝony przez 
Wykonawc ę kosztorys ofertowy nie b ędzie traktowany przez Zamawiaj ącego jako 
część oferty. Zostanie on potraktowany przez Zamawiaj ącego jako dokument 
o charakterze pogl ądowym i nie podlegaj ący badaniu pod wzgl ędem zgodno ści 
z postanowieniami SIWZ.  

2.8. Zawartość dokumentów przetargowych.  
Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Wzór oferty wraz z formularzami, 
3) Wzór umowy, 
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) Dokumentacja projektowa. 

 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 30.06.2011 r. 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ O ŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
4.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 
4.1.2 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 

dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 
4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunków 

szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych 
przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, 
o których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 2 , 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, 

c) oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3 
do SIWZ  

4.2.2 Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania określone  
w pkt. 4.1.2 jeŜeli wykaŜe, Ŝe: 

1) posiada doświadczenie z ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyraŜające się wykonaniem: 

a) dwóch zamówień polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków metodą 
lekką-mokrą – powierzchnia termomodernizacji dla kaŜdego zamówienia nie mniejsza 
niŜ 500m2, 

b) jednego zamówienia polegającego na montaŜu świetlików dachowych o powierzchni 
pojedynczego świetlika nie mniejsza niŜ 25m2 

2) dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

4.2.3 Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.2.2 wg zasady spełnia/nie spełnia 
nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

1)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1 , 
2)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych 
polegających na:  

a) wykonaniu termomodernizacji budynków metodą lekką-mokrą – powierzchnia 
termomodernizacji dla kaŜdego zamówienia nie mniejsza niŜ 500m2,  

b) montaŜu świetlików dachowych o powierzchni pojedynczego świetlika nie mniejsza niŜ 
25m2 z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Formularz Nr 4  
wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty wykazane w Formularzu Nr 4 zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

3)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania 
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Zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Formularz 
Nr 5 SIWZ, 

4)  oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia - Formularz Nr 5 SIWZ. 

4.2.4 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu wykazania spełniania warunków określonych przez Zamawiającego w pkt. 
4.2.1 b), c)  składają dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4.2.5 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4.2.4 zastępuje 
się  go oświadczeniem złoŜonym 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 – wystawionym nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

4.2.6 Pozostałe dokumenty stanowiące ofertę: 
1) oferta sporządzona wg załączonego wzoru 
2) parafowany wzór umowy – Formularz Nr  6 , 
3) dane dotyczące zakresu powierzonych podwykonawcom części zamówienia 

wg Formularza Nr 7 SIWZ , 
4) pełnomocnictwo do złoŜenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać 
czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upowaŜniony. Pełnomocnictwo musi 
być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność 
z oryginałem kopii, 

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie 
zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

 
5. PODWYKONAWCY 
 
5.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. 

5.2 W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom, powinien podać w ofercie (wypełnić Formularz Nr 7 SIWZ) zakres 
rzeczowy prac przekazanych im do wykonania. 

 
6. OFERTA WSPÓLNA 

6.1 Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty wspólnej przez Wykonawców ( konsorcjum). 

6.2 Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną 
notarialnie naleŜy dołączyć do oferty 

6.3 Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą 
musiały spełniać następujące wymagania: 

a) kaŜdy z partnerów konsorcjum musi spełniać warunki zawarte w  pkt 4.1.1 SIWZ, 
b) członkowie konsorcjum musza łącznie spełniać warunki określone w pkt 4.1.2 SIWZ,  
c) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 4.2.1 SIWZ 

dotyczące kaŜdego partnera konsorcjum, 
d) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów, 
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e) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, 

f) Zamawiający moŜe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy 
w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŜdego 
z osobna, albo teŜ w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 

6.4 Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 4.2.2 przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu 
warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyŜszych wymagań spowoduje 
wykluczenie oferty konsorcjum.  

 
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, 

„Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (nr faksu 
17 5864251). Dopuszczalny jest równieŜ odbiór korespondencji w siedzibie 
Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający przyjmuje wszelkie 
pisma w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. 

7.2 Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a takŜe zmiany lub wycofania 
oferty. Forma pisemna jest równieŜ zastrzeŜona dla środków ochrony prawnej. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

7.4 Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących 
SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, najpóźniej na 2 
dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone 
na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.4 SIWZ oraz przesłane do 
wszystkich uczestników, którym Zamawiający przekazał SIWZ wraz z treścią pytania, lecz 
bez identyfikacji jego źródła. 

7.5 Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień 
dotyczących SIWZ. 

7.6 Modyfikacja SIWZ: 
7.6.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.  
7.6.2 Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie umieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.4 SIWZ oraz przesłana w formie 
pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ. 

7.6.3 W przypadku modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o czas 
niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. 
Informacja o przedłoŜeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.4 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej 
do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ. 

 
 
8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
 
UpowaŜnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom 
jest  Ryszard Rybak – Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat., tel. 17 583 77 33, fax 17 586 42 51.  
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
9.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca musi wnieść 

wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu 
wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. 

9.2 W zaleŜności od woli Wykonawcy wadium moŜe być wniesione w formach:  
a) w pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
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 wraz z późn. zm.). 

9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu, naleŜy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, 
w Banku BGś 24203000451110000001462530 lub w kasie MKS. 

9.4 JeŜeli wadium zostanie wniesione przelewem w pieniądzu, na poleceniu przelewu naleŜy 
wpisać: „Wadium – przetarg na przebudow ę i termomodernizacj ę budynku 
warsztatowo-biurowego MKS-u ”. Wadium (oryginały) wnoszone w formach, o których 
mowa w pkt 9.2 lit b) - e) naleŜy złoŜyć w kasie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. 
z o.o. w Mielcu – ul. Moniuszki 12. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.2 lit b) - e) 
muszą zachowywać waŜność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany 
ofertą.  

9.5 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania 
na rachunku Zamawiającego.  

9.6 Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne 
Ŝądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu 
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeŜeń.  

9.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa. 
 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 SIWZ. 

10.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgodny na 
przedłuŜenie tego terminu o okres nie dłuŜszy niŜ 60 dni. Wykonawca moŜe odmówić 
spełnienia prośby bez straty wadium. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie okresu 
związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu wadium 
albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres 
związania ofertą. 

 

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

11.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

11.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty, niezaleŜnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem 
i złoŜeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 
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11.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, 
ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 
występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). 

11.4 Oferta nie moŜe zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają 
z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów 
popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być 
opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

11.5 KaŜdy Wykonawca złoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. 
Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe 
wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

11.6 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany jako zgoda na ich 
ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

11.7 Ofertę naleŜy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób 
zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym nieprzeźroczystym 
opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: „Przetarg na przebudow ę 
i termomodernizacj ę budynku warsztatowo-biurowego MKS-u”, - nie otwier ać przed 
dniem 21 grudnia 2010 roku, do godz. 12 00 ”. Na wewnętrznym opakowaniu naleŜy 
podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu  Wykonawcy  
a takŜe liczb ę stron  (naleŜy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu), by umoŜliwić 
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

11.8 Oferent moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. 

11.9 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się 
odpowiednio punkt 11.8 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym naleŜy dodatkowo umieścić 
zastrzeŜenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

12.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, 
ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (sekretariat) do godziny 11 45 do dnia 21 grudnia 2010 r.  
pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny 
opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

12.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 
w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (sala konferencyjna) o godzinie 12 00 w dniu 
21 grudnia 2010 r.  

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

12.4 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców,  
a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawarte w ofertach. 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
 
13.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtow ą, musi 

być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty naleŜy wyliczyć na podstawie niniejszej 
SIWZ, projektu budowlanego oraz Specyfikacji Technicznych.  
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Wynagrodzenie ryczałtowe obowi ązujące strony w niniejszym post ępowaniu to forma 
wynagrodzenia polegaj ąca na tym, Ŝe Wykonawca zobowi ązuje si ę  do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. Wynagrodzenie ryczałtowe 
polega na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zaw ieraniu umowy sztywnej 
niezmiennej kwoty tytułem ostatecznie okre ślonej warto ści nale Ŝnej za cało ść prac 
będących przedmiotem zamówienia jak ą Zamawiaj ący zobowi ązany jest zapłaci ć 
Wykonawcy. Wykonawca nie mo Ŝe Ŝądać podwy Ŝszenia wynagrodzenia ryczałtowego, 
nawet je śli w momencie zawarcia umowy nie mo Ŝna było przewidzie ć rozmiarów lub 
kosztów prac obj ętych zamówieniem podstawowym.  

13.2 Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty: 
1) cenę ryczałtową netto (cyfrowo i słownie) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 
2) wielkość naleŜnego podatku od towarów i usług podana jako stawka procentowa, 
3) cenę ryczałtową brutto z podatkiem VAT (cyfrowo i słownie) za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia. 

13.3 Cenę brutto naleŜy podawać w walucie złotych (PLN), z dokładnością do jednego grosza. 

13.4 JeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 
Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie. 

13.5 W cenie oferty przedłoŜonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne 
naleŜności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia 
postępowania. 

13.6 Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z: 
1) montaŜem i demontaŜem obiektów zaplecza tymczasowego, 
2) niezbędnym do wykonania zamówienia wyposaŜeniem zaplecza tymczasowego 

w urządzenia placu budowy, 
3) zuŜyciem wody, energii elektrycznej, ciepła itp. do celów budowy, 
4) kosztami innymi, nie wymienionymi wyŜej tj. koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi. 

 
14. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY 
 
14.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŜszymi 

kryteriami: 
 
Cena brutto oferty, zwana dalej „Cena”- maksymalnie  100 pkt.  

 

14.2 Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 
zaproponuje najniŜszą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast 
pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie 
z poniŜszym wzorem: 

 
PC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę  

]100[
 C

 C

OB

N ×=Pc  

gdzie: 
CN - najniŜsza zaoferowana cena brutto, 
COB –cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 
 

14.3 Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 
w kryterium „Cena”. 
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15. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
15.1 Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie 

wybranego Wykonawcę, Ŝe jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a takŜe 
pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem. 

15.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do 
zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy zgodnie z punktem 15.3 SIWZ. 

15.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej 
niŜ po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy. 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 
16.1 Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

17. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 
17.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. 

17.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie 
Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). 

17.3 Do oferty naleŜy załączyć wydruk Wzoru Umowy, parafowany na kaŜdej stronie przez 
Osoby Uprawnione. 

 
18. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 
 
18.1 Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych - oferty wariantowe nie będą 

rozpatrywane.  

18.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferty częściowe nie będą 
rozpatrywane. 

 
19. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 

WYKONAWCY 
 
Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego 
doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie w trybie określonym w rozdziale 2 oraz 
skarga w trybie określonym w rozdziale 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zasady udostępniania dokumentów określa § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154 z 2008 r.). 
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OFERTA PRZETARGOWA 

Do (nazwa i adres zamawiającego)  ………………..…………………………..………………….. 

Ofertę przetargową składa (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców): 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i termomodernizację budynku 
warsztatowo-biurowego MKS-u, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia składamy następującą ofertę: 

1. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : ……….……… zł (słownie 

złotych: …………………….……………….……………….). 

2. Podatek VAT który na datę złoŜenia oferty wynosi: …….. %. 

3. Cena brutto z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : ……….……… 

zł (słownie złotych: …………………….……………….……………….).,  

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania zamówienia 

w terminie do ………………………..r. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 

6. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy. 

7. Akceptujemy warunki płatności jak we wzorze umowy. 

8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je 

akceptujemy. 

9. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez (nazwa lidera)…………………………………..………. *(* - niepotrzebne 

skreślić). 

10. Potwierdzamy, iŜ nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 

11. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie podpisana przez następujące 

osoby reprezentujące Wykonawcę: ……………………………...……………. 

12. Oferta wraz z załącznikami została złoŜona na …………….. stronach. 

13. Informacje zawarte na stronach od ………… do ……….. stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 

udostępniane przez Zamawiającego. 

14. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na 

adres:………………………., tel.: ………………, faks: ………., e-mail: …………… 

15. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące oświadczenia, dokumenty i informacje 

(dalej Załączniki): 

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

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

Miejscowość i data: ……………………………………… 

…………………….…………………………………………………… 

         (podpis osoby lub osób upowaŜnionych do podpisywania w imieniu 

wykonawcy) 
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FORMULARZ Nr 1 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
 

 
Działając w imieniu ……………………………………… i będąc naleŜycie upowaŜnionym do 

jego reprezentowania oświadczam, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i termomodernizację  budynku 

warsztatowo-biurowego MKS-u wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, dotyczące: 

 
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
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FORMULARZ Nr 2 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA 
WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24, UST. 1 

 
 

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc naleŜycie upowaŜnionym do 

jego reprezentowania oświadczam, Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 

Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na przebudowę i termomodernizację  budynku warsztatowo-biurowego MKS-u . 

 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
 



 14 

FORMULARZ Nr 3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY B ĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24 UST. 1 PKT 2  

 
 

Działając w imieniu ………………………………………i będąc naleŜycie upowaŜnionym 

do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na przebudowę i termomodernizację  budynku warsztatowo-biurowego MKS-u. 

 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
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FORMULARZ Nr 4 
 

WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDO WLANYCH 
 
 

 
powtórzyć tabelę w razie konieczności 
 
Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty wskazane w wykazie zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
 

Rodzaj robót (m.in. powierzchnia 
termomodernizacji w m2) 

 

Miejsce wykonania robót 
 

Wartość robót wykonana przez 
Wykonawcę 

 
1 

Data wykonania (odbioru) robót  
 

Rodzaj  robót (m.in. powierzchnia 
termomodernizacji w m2) 

 

Miejsce wykonania robót 
 

Wartość robót wykonana przez 
Wykonawcę 

 
2 

Data wykonania (odbioru) robót  
 

Rodzaj robót (m.in. powierzchnia 
pojedynczego świetlika w m2) 

 

Miejsce wykonania robót 
 

Wartość robót wykonana przez 
Wykonawcę 

 
3 

Data wykonania (odbioru) robót 
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 FORMULARZ Nr 5 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
Lp. 

 
 

 
Stanowisko/ 

nazwisko 
 

 
Informacja o podstawie 
do dysponowania osobą 

 
Kwalifikacje zawodowe : 
uprawnienia budowlane  

 
1. 
 

 
Kierownik Budowy –  
………………………………… 
 

  

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 
Działając w imieniu ……………………………………………………………………. i będąc 
naleŜycie upowaŜnionym do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe wskazany kierownik 
budowy posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
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FORMULARZ NR 6 
WZÓR UMOWY  

 
 

zawarta dnia ....................... r. w Mielcu w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym przeprowadzonym w dniu ………………..2010 r. pomiędzy Miejską 
Komunikacją Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042790 prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 817-13-58-818, 
REGON 690435083, kapitał zakładowy 6 820 000 zł w imieniu której działa Ewa Garncarz – 
Prezes Zarz ądu  zwanym dalej „Zamawiającym” a ....................................................... z siedzibą 
w .......................................... w imieniu, którego działają: 
1. ........................................................... 
2. ........................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przebudowę 
i termomodernizację budynku warsztatowo-biurowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej 
Sp. z o.o. w Mielcu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 
1) roboty rozbiórkowe, 
2) ocieplenie elewacji (ścian części naziemnej) 
3) wymianę części okien, bram, 
4) zmniejszenie kilku otworów okiennych, 
5) likwidację ścian z luksferów, 
6) wymianę świetlików dachowych, 
7) remont kominów 
8) remont rynien, rur spustowych, gzymsów, 
9) wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
10) wykonanie nowego zadaszenia nad bramą, 
11) wykonanie daszku nad drzwiami zewnętrznymi do kotłowni, 
12) malowanie bram wjazdowych (garaŜowych) nie podlegających wymianie w ilości 9-ciu szt., 

malowanie w kolorystyce zgodnie z projektem budowlanym, 
13) wymiana elementów drewnianych (pochwyt, wypełnienie) balustrady schodów 

zewnętrznych. Pochwyt w kształcie litery omega oraz wypełnienie wykonać z drewna 
dębowego lub jesionowego zabezpieczonego od wilgoci. Pochwyt o długości 14 mb., 
deski na wypełnienie – 0,24 m3 , malowanie w kolorystyce zgodnie z projektem 
budowlanym.  

3. Zakres przedmiotu zamówienia i sposób jego wykonania szczegółowo określa niniejsza 
umowa oraz:  

1)  Stanowiący załącznik nr 1do niniejszej umowy, opracowany przez Pracownię Projektową 
mgr inŜ. Danuta Pazdro w Mielcu projekt budowlany pn.: „Przebudowa 
i termomodernizacja budynku warsztatowo-biurowego MKS-u” znajdującego w Mielcu, 
przy ul. Moniuszki 12, działka nr ewid. 2888/20 obręb 1 Stare Miasto 

2)  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Z przedmiotu zamówienia wyłącza się następujące roboty zawarte w projekcie 
budowlanym: 

1) wymiana 9-ciu szt. bram wjazdowych (garaŜowych) – przedmiot zamówienia obejmuje 
wymianę tylko 1-ej szt. bramy do pomieszczenia nr 39, 

2) wykonanie uziomu otokowego wokół budynku , 
3) wykonanie balustrady schodów zewnętrznych ze stali chromoniklowej.  
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5. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1) Po wykonaniu robót termomodernizacyjnych nowe rury spustowe wraz z oczyszczaczami  

naleŜy podłączyć do istniejących odpływów odprowadzających. Odpływy przesunąć od 
fundamentów na wymagana odległość (grubość docieplenia), 

2) Wszelkie okablowanie na ścianach budynku podlegające zakryciu naleŜy wprowadzić 
w przewody osłonowe zapewniając dostęp do ich wymiany lub ewentualnej diagnostyki 
(rewizje na węzłach itp.)   

6. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot zamówienia określony w ust. 1-5 nie budzi 
wątpliwości. Wykonawca wyklucza moŜliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu 
oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz 
potwierdza, Ŝe nie będzie Ŝądał podwyŜszenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania 
rozmiaru lub kosztów prac jeśli złe oszacowanie wynikło z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym 
w niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

a)  dokumentacją projektową, 
b)  szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
c)  warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, 
d)  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 
e)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

2. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy w szczególności: 
a) przekazanie dokumentacji projektowej szczegółowo wymienionej  w § 1 ust. 3 niniejszej 

umowy, 
b) protokolarne przekazanie terenu budowy, 
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
d) odebranie wykonanych robót w terminach wyznaczonych w umowie, 
e) terminowa zapłata naleŜności za wykonane prace. 

§ 3. 
1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uŜyje własnych materiałów, maszyn 

i urządzeń. 
2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego. 
3. Na wbudowywane materiały oraz montowane urządzenia Wykonawca obowiązany jest 

posiadać deklarację zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną lub certyfikatem. 
4. Dostarczone przez Wykonawcę materiały oraz urządzenia podlegają dopuszczeniu do 

wbudowania i montaŜu przez inspektora nadzoru polegającym na sprawdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją techniczną, ofertą przetargową i dokumentami wymienionymi  
w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

§ 4.* 
Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy, bez 
korzystania z usług podwykonawców. 

§ 4.** 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty: 

…………………………………………... 
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. 
4. Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie na jego 

rzecz przez Wykonawcę naleŜności za realizację powierzanego mu do wykonania zakresu 
robót, w sposób i ze skutkiem określonym w § 12 ust. 4. 
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5. JeŜeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜa się, Ŝe wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  
Wybrać właściw ą opcj ę tj. § 4* lub § 4**  

§ 5. 
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – …………………… r. 
2. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu 

budowy. 
3. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - nie później niŜ 5 dni od daty 

przekazania terenu budowy, 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: 

a) montaŜem i demontaŜem obiektów zaplecza tymczasowego, 
b) niezbędnym do wykonania zamówienia wyposaŜeniem zaplecza tymczasowego 

w urządzenia placu budowy, 
c) zuŜyciem wody, energii elektrycznej, ciepła itp. do celów budowy, 
d) wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego uŜycia, 
e) wszystkie inne, nie wymienione wyŜej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi. 

5. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz strzec 
bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy. 

7. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się umoŜliwić Zamawiającemu w kaŜdym czasie przeprowadzenie 
kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów 
oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy przez okres prowadzenia robót, którą 
po zakończeniu robót przekaŜe Zamawiającemu (dokumenty do odbioru końcowego). 

10. Protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, oświadczenia dotyczące 
dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne dokumenty 
potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót oraz na Ŝyczenie 
inspektora nadzoru kopie kserograficzne faktur materiałów dostarczonych do realizacji 
przedmiotu umowy, Wykonawca po zakończeniu całości robót przedłoŜy w formie operatu 
kolaudacyjnego inspektorowi nadzoru celem potwierdzenia gotowości obiektu do odbioru 
końcowego. 

11. Za zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku 
budowy potwierdzającego zakończenie robót, jeŜeli w wyniku powyŜszego wpisu zostanie 
dokonany odbiór. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontaŜu i usunięcia sprzętu 
budowlanego, a takŜe wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez 
Wykonawcę lub podwykonawców działaj ących na jego rzecz w czasie budowy** 
w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

** - Zapis b ędzie miał zastosowanie w wypadku wyboru opcji § 4**  

§ 6. 
1. Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót 

dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, 
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niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeŜeli ich wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia, jeŜeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów 
lub, 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego. 

2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć łącznie 50 % wartości 
przedmiotu umowy. 

3. W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych strony, 
w trybie zamówienia z wolnej ręki, przeprowadzą negocjacje mające na celu ustalenie 
wszelkich warunków ich wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpiszą umowę. 

4. W przypadku, gdy strony nie uzgodnią warunków umowy, o której mowa w ust. 3 
Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, 
a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane. 

§ 7. 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową kierownika budowy 
wskazanego w ofercie. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłoŜenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy osoba proponowana do objęcia funkcji 
kierownika budowy będzie spełniała wymagania określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby pełniącej funkcję 
kierownika budowy nie później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
budową proponowanej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót.  

4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą sytuacji, w której skierowanie osób innych niŜ wskazane 
w ofercie wynika ze zdarzenia losowego, którego nie moŜna było wcześniej przewidzieć. 
W tej sytuacji Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie dwóch dni od otrzymania 
informacji o zmianie, którą Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w dniu zmiany. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niŜ 
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, które moŜe zostać dokonane 
w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

§ 8. 
1. Obowiązki kierownika budowy będzie pełnić osoba posiadająca wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

§ 9. 
1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru. 
2. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na 

rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 
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§ 10. 
Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy  
w kwocie ………………………….. zł ( słownie złotych: ……………………………………....) 
brutto. 

§ 11. 
1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
3) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiający w terminie 3 dni od zgłoszenia 
przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. W przypadku gdy 
z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający moŜe 
nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub teŜ wykonanie otworów we wskazanych 
częściach robót, które nie zostały odebrane. 

3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru końcowego naleŜy skompletowanie 
i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

1) dziennika budowy, 
2) dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów 

wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych 
mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, 

4. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 
prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie 
zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania 
się do wpisu w ciągu 7 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do 
dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujące nadzór autorski, wpisem do dziennika 
budowy Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowi ązany jest 
zawiadomi ć o terminie odbioru podwykonawców, przy których pom ocy wykonał 
przedmiot odbioru.**  

6. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający moŜe: 

a) obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, 
estetycznej i technicznej – jeŜeli wady nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeŜeli wady 
uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu 
umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 4 i 5. 

8. JeŜeli odbiór zostanie dokonany po pierwszym zgłoszeniu gotowości do odbioru, 
Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy 
od daty gotowości do odbioru. 

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu, 
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5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad, 
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu 

usunięcia wad, propozycje obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 

11. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy 
w dniu zakończenia czynności odbioru. 

12. Zamawiający na 30 dni przed upływem okresu gwarancji rozpocznie odbiór pogwarancyjny 
przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji. 

13. W celu dokonania odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powoła komisję, której zadaniem 
będzie dokonanie odbioru pogwarancyjnego zrealizowanej inwestycji. W skład komisji 
wchodzą oprócz przedstawicieli Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy. W celu 
zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiający 
zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie odbioru 
pogwarancyjnego. Wykonawca o terminie odbioru powinien być powiadomiony na co 
najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. W przypadku nie przybycia 
przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) uprawnia to 
Zamawiającego do przeprowadzenia samodzielnie odbioru pogwarancyjnego oraz 
sporządzenia stosownego protokołu. 

14. JeŜeli komisja stwierdzi wady w zrealizowanej inwestycji, to wówczas doręczy Wykonawcy 
kopię protokołu. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia 
stwierdzonych wad oraz wyznacza termin ich ostatecznego usunięcia. Termin ten nie moŜe 
być krótszy niŜ 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. 

15. JeŜeli Wykonawca usunie wady to: 
a) Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego w 3 egzemplarzach, 
b) po podpisaniu protokołu przez obie strony 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 Wykonawca. 

16. JeŜeli Wykonawca nie usunął wad nadających się do usunięcia to: 
a) Zamawiający moŜe odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając  

w tym celu termin ich usunięcia, 
b) jeŜeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający,  zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi moŜe zlecić ich 
usunięcie innemu podmiotowi zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, 

c) kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku obciąŜony 
Wykonawca. 

d) działalność komisji odbiorowej do czasu usunięcia wad ulega zawieszeniu. 
17. W okresie gwarancji i rękojmi mogą być przeprowadzone coroczne przeglądy gwarancyjne 

mające na celu ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamówienia. 
18. Do przeprowadzenia przeglądów o których mowa w ust. 17 będzie miała zastosowanie 

procedura określona w ust. 13 – 16. 
** - Zapis b ędzie miał zastosowanie w wypadku wyboru opcji § 4**  

§ 12.* 
1. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową. 
2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 
robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości 
wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru 
oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Sprawdzenie i zatwierdzenie nastąpi w terminie 
technicznie uzasadnionym , nie dłuŜszym niŜ 7 dni, chyba Ŝe  inspektor nadzoru lub 
Zamawiający stwierdzi i zgłosi Wykonawcy zastrzeŜenia do zestawienia. 

3. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 5 dni  od daty odbioru 
końcowego  fakturę końcową za wykonane roboty objęte umową..  
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4. NaleŜność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na numer konta 
Wykonawcy, określony w fakturze. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

§ 12.** 
1. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową.  
2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 
sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych 
robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Sprawdzenie i zatwierdzenie nastąpi w terminie technicznie 
uzasadnionym , nie dłuŜszym niŜ 7 dni, chyba Ŝe  inspektor nadzoru lub Zamawiający 
stwierdzi i zgłosi Wykonawcy zastrzeŜenia do zestawienia. 

3. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 5 dni  od daty odbioru 
końcowego  fakturę końcową za wykonane roboty objęte umową.  

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 1 załączone będzie 
zestawienie naleŜności dla Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur 
będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 
jest do równoczesnego przedłoŜenia oświadczeń Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz 
przez Wykonawcę wszelkich przysługujących im naleŜności za wykonanie robót 
budowlanych w zakresie objętym daną fakturą Wykonawcy. Brak takiego oświadczenia 
któregokolwiek z Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty na 
rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w części przysługującej Podwykonawcy, którego 
oświadczenia Wykonawca nie przedłoŜył, do czasu przedłoŜenia tego oświadczenia. 

5. NaleŜność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na numer konta  
Wykonawcy, dołączony do faktury. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  

W wypadku wyboru opcji § 4*, maj ą zastosowanie postanowienia § 12*, a w przypadku 
wyboru opcji § 4** zastosowanie b ędą miały postanowienia § 12 **. 

§ 13. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy, licząc od 

dnia podpisania odbioru końcowego. 
3. Zamawiający zastrzega moŜliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi 

w okresie trwania gwarancji. 
4. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego 

usuwania zaistniałych wad. Wykonawca usunie wady w terminie 7 dni licząc od daty 
powiadomienia przez Zamawiającego, chyba Ŝe strony umówią się inaczej. 

§ 14. 
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1)  Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
a)  za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 5 ust. 1  - w wysokości 500,00 zł za 

kaŜdy dzień zwłoki, 
b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi - w wysokości 500,00 zł za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad,  

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 15 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10, 

d)  jeŜeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niŜ 
Wykonawca lub inny niŜ Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę 
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umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 niniejszej 
umowy, 

e)  jeŜeli czynności zastrzeŜone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niŜ 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 10 niniejszej umowy. 

2)  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 500,00 zł za kaŜdy dzień zwłoki,  
b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 15 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10. 
2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za kaŜdy 

dzień zwłoki. 
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od wezwania. 
4. Roszczenia o zapłatę naleŜnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa Ŝądania 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŜeli wysokość ewentualnej 
szkody przekroczy wysokość zastrzeŜonej kary umownej. 

§ 15. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach, 

2)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 3 
umowy,  

3)  Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 

4)  Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową 
lub projektem budowlanym, 

5)  Wykonawca z przyczyn leŜących po jego stronie przerwał realizacje prac i przerwa ta trwa 
dłuŜej niŜ 5 dni, 

6)  Wykonawca przekroczył termin wykonania umowy o 15 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeŜeli Zamawiający: 

1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru, 

2)  zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
Odstąpienie moŜe nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości  
o przyczynie odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1)  w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 
na dzień odstąpienia, 

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, po której leŜą przyczyny uzasadniające odstąpienie, 

3)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 
Wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego, 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do: 
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a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b)  odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w ppkt 3 niniejszego punktu, 
c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy chyba, Ŝe Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń, 

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 16. 
1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza moŜliwość 

istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą 
dotyczyć przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia,  
w sytuacji gdy: 

a) zaszły okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) nastąpią zmiany przepisów prawnych,  w tym zmiany stawki podatku VAT, 
c) wystąpią sytuacje niezaleŜne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyŜszej, 

powodujące konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania.  
W takim przypadku przesunięcie terminu moŜe nastąpić o okres w jakim wykonywanie 
przedmiotu umowy było niemoŜliwe ze względu na działanie siły wyŜszej lub wskutek 
innych sytuacji niezaleŜnych od stron. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia opisanych okoliczności, 

d) potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian 
dokumentacji projektowej, 

e) nastąpią przerwy w realizacji robót budowlanych powstałe z przyczyn nie leŜących po 
stronie Wykonawcy, 

f) Zamawiający zleci roboty dodatkowe lub zamienne od których wykonania uzaleŜnione jest 
wykonanie zamówienia podstawowego, jeŜeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres 
uniemoŜliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy. W takim 
przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego moŜe być przesunięty o czas 
niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego, 

g) wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, które uniemoŜliwiają prowadzenie robót  
w zgodzie z wymaganiami technologicznymi, 

h) wystąpią katastrofalne opady atmosferyczne, które mogą spowodować zniszczenie juŜ 
wykonanych robót, 

i) wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji projektowej kolizje elementów instalacji i sieci na 
terenie budowy wymagające zastosowania robót zamiennych lub dodatkowych, 

j) nastąpi odkrycie na terenie budowy niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów 
budowlanych, których obecność utrudnia prowadzenie robót w sposób zgodny z umową, 

k) pojawią się nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, których zastosowanie okaŜe się 
korzystne dla Zamawiającego w trybie wykonania robót zamiennych, 

l) wystąpi zagroŜenie spowodowane niewybuchami, substancjami chemicznymi itp.; 
m) nastąpi odkrycie obiektów archeologicznych, zabytkowych itp. wymagających 

inwentaryzacji i badań. 

§ 17. 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem niewaŜności 
takiej zmiany. 

§ 18. 
Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania właściwy będzie sąd dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 19. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego 

i Kodeksu Cywilnego. 
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2. Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 

3. Integralną część umowy stanowią: załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, załącznik nr 
2 - specyfikacje techniczne wykonania robót. 

 

ZAMAWIAJĄCY:ZAMAWIAJĄCY:ZAMAWIAJĄCY:ZAMAWIAJĄCY:                                    WYKONAWCA:         WYKONAWCA:         WYKONAWCA:         WYKONAWCA: 
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 FORMULARZ Nr 7 
 

PODWYKONAWCY  
 
 

Lp. Rodzaj powierzonej części zamówienia 

 

 

 
Uwaga: 
W przypadku niewypełnienia powyŜszej tabeli Zamawiający winien przyjąć, Ŝe w treści 
niniejszego dokumentu zostało złoŜone oświadczenie, Ŝe Wykonawca przystąpi do realizacji 
zamówienia samodzielnie. 

 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upowaŜnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
Data: ………………………………………………. 
 

 


