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Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Tryb udzielania zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony www Zamawiającego.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Wymagania dotyczące wadium.
Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym,
a Wykonawcą.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie
zamówienia publicznego.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
Zasady udostępniania protokołu oraz załączników do protokołu.
Pozostałe informacje.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Bytowie, z siedzibą przy ul.
Gdańskiej 59 w Bytowie, tel. 59 822 32 54, fax 59 822 25 20, występujące w imieniu własnym.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości poniżej 5 000 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY
ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”.
Inwestycja mam mieć miejsce w Bytowie, przy ul. Gdańskiej 59, na dz. nr 19/6.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją odpadów (komin, ścianki działowe, schody wewnętrzne,
podłoża i posadzki, tynki itp.) ;
b) Odkopanie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji powłokowych, wykonanie drenażu,
przebudowa przyłącza ciepłowniczego;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Wzmocnienie konstrukcji - wykonanie słupów konstrukcyjnych i podciągów, przebudowa
otworów okiennych i drzwiowych, budowa ścianek działowych, schodów wewnętrznych;
Budowa kanału przesyłowego – płyta żelbetowa podłogi, kanały techniczne, przebudowa węzła
i sieci ciepłowniczej, przebudowa przyłączy wod.-kan., elektrycznych;
Instalacje wewnętrzne (wod.-kan., c.o., elektryczne, niskoprądowe, alarmowe, sygnalizacyjne itp.
wraz z osprzętem);
Tynki wewnętrzne, podłoża, posadzki, schody wewnętrzne, wykładziny, powłoki malarskie,
okładziny ścienne, sufit podwieszany, poręcze i balustrady;
Montaż stolarki otworowej (drzwi i okna);
Dobudowa wiatrołapu, przebudowa zejścia do piwnicy, zabudowa przysłanianych okien
piwnicznych ;
Remont pokrycia dachowego z termoizolacją ;
Roboty elewacyjne – roboty murarskie, termoizolacja, tynkowanie, malowanie ;
Zagospodarowanie terenu – chodniki, trawniki, miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
Wyposażenie audytoryjne – m.in. siedziska (fotele), oświetlenie sztuczne, osprzęt audiowizualny
– rzutnik, tablica, mikrofony, nagłośnienie itp.;
Montaż oznakowań ewakuacyjnych i gaśnic zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga!
Przebudowę przyłącza ciepłowniczego należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielem sieci – Dalkia Północ
Sp. z o.o.
Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych, aby uzyskać informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji będzie możliwe w dniu 04-07-2012r. od
godz. 11:00 do godz. 13:00.
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od a) do l) stanowią
załączniki:
1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
2) Dokumentacja projektowa
3) Przedmiar robót - przedmiar robót ma charakter pomocniczy; Wykonawca zobowiązany jest do
samodzielnej wyceny wartości inwestycji.
Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i uznania ich za należycie wykonane.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE
ZAMÓWIENIA
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których
wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
− rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy
− zakończenie – do dnia 14 grudnia 2012 roku.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące :
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, to jest:
•
wykonali, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedno
zamówienie obejmujące swoim zakresem kompleksową budowę, rozbudowę lub/i
przebudowę budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 500 000 zł brutto.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia, a w szczególności:
• osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadającą co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową,
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
5. wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia
• przedstawią oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wykazujący brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2
ustawy,
• przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub
zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
• przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
ze wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
wykonawca spełnia.
Uwaga: Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
9. WYKAZ OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
9.1 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy mający siedzibę i miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone
przez Wykonawcę.

Lp.
1.

Warunek do
spełnienia
przez
wykonawcę

Dokument potwierdzający spełnienie warunku

Spełnienie
warunków
udziału w

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych
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Uwagi
Oświadczenie należy
złożyć wg załączonego
wzoru.

postępowaniu

2.

Wykazanie
braku podstaw
do wykluczenia
z postępowania

Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia
(Wykaz wykonanych robót budowlanych)
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Wykaz winien obejmować: minimum jedno zamówienie
obejmujące swoim zakresem kompleksową budowę, rozbudowę
lub/i przebudowę budynku użyteczności publicznej o wartości
minimum 500 000 zł brutto.
Informacja o posiadaniu osób zdolnych do wykonania
zamówienia
(Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności,
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
a w szczególności:
• osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–
budowlanej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu budową.
Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
• do pełnienia obowiązków kierownika budowy (w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej) posiada wymagane uprawnienia
określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,jednolity tekst) .
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, wykazujący brak podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
a
2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Dodatek nr 1/załącznik nr 5
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne
zaświadczenie
właściwego
oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

Informację o posiadaniu
wiedzy i doświadczenia
(Wykaz wykonanych robót
budowlanych)
należy złożyć wg
załączonego wzoru.

Informacja o posiadaniu
osób zdolnych do
wykonania zamówienia
(Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia)
należy złożyć wg
załączonego wzoru.

Oświadczenie o
wymaganych
uprawnieniach
należy złożyć wg
załączonego wzoru.

Oświadczenie należy
złożyć wg załączonego
wzoru.
Dokument ten będzie
stanowić załącznik do
oferty

Oświadczenie należy
złożyć wg załączonego
wzoru.
Dokument ten będzie
stanowić załącznik do
oferty.

Dokument ten będzie
stanowić załącznik do
oferty.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że
brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta złożona przez podmioty występujące
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wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu
umowę regulującą ich współpracę.
9.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy mający siedzibę i miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stosuje się odpowiednio §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane.
Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone
przez Wykonawcę.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

Lp.
1.

Warunek do
spełnienia
przez
wykonawcę
Spełnienie
warunków
udziału w
postępowaniu

Dokument potwierdzający spełnienie warunku
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia
(Wykaz wykonanych robót budowlanych)
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
Wykaz winien obejmować: minimum jedno zamówienie
obejmujące swoim zakresem kompleksową budowę, rozbudowę
lub/i przebudowę budynku użyteczności publicznej o wartości
minimum 500 000 zł brutto.
Informacja o posiadaniu osób zdolnych do wykonania
zamówienia
(Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności,
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
a w szczególności:
• osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–
budowlanej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu budową.
Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
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Uwagi
Oświadczenie należy
złożyć wg załączonego
wzoru.

Informację o posiadaniu
wiedzy i doświadczenia
(Wykaz wykonanych robót
budowlanych)
należy złożyć wg
załączonego wzoru.

Informacja o posiadaniu
osób zdolnych do
wykonania zamówienia
(Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia)
należy złożyć wg
załączonego wzoru.

Oświadczenie o
wymaganych
uprawnieniach

Wykazanie

2.

braku podstaw
do wykluczenia
z postępowania

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
• do pełnienia obowiązków kierownika budowy (w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej) posiada wymagane uprawnienia
określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,jednolity tekst).
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych
1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości: - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone 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- wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert

należy złożyć wg
załączonego wzoru.

Oświadczenie należy
złożyć wg załączonego
wzoru.

Dokument ten będzie
stanowić załącznik do
oferty

Dokument ten będzie
stanowić załącznik do
oferty.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone 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– wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert

Dokument ten będzie
stanowić załącznik do
oferty.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone 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– wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak
jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.
24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać
pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę.
10.

INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
Z PODANIEM
ADRESU
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
LUB
STRONY
WWW
ZAMAWIAJĄCEGO
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Adres strony elektronicznej Zamawiającego: http://www.ptzn.org.pl
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Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: poradniabytow@wp.pl
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i odbiór został
niezwłocznie potwierdzony na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną!
11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ
ZEBRANIE WYKONAWCÓW.
11.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, określonego w pkt. 16.1. niniejszej
specyfikacji.
11.2 Odpowiedź zostanie przesłana pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną wszystkim wykonawcom,
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten
sam sposób bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostaje na stronie internetowej (art.
38 ust. 2 ustawy).
11.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert
określonego w pkt. 16.1. specyfikacji, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(art. 38, ust. 4 Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także
zamieszcza się na stronie internetowej.
11.4 Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych
wątpliwości, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 04-07-2012r. od
godz. 11:00 do godz. 13:00.
12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Tomasz Rudnik – w zakresie przedmiotu zamówienia –tel. (59)822 80 07, fax (59)822 80 01
Aleksandra Poręba – w zakresie formalno-prawnym –tel. (59)822 80 00, fax (59)822 80 01
Kontakt z ww. osobami możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
8 500,00zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100).
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.
1158, z późn. zm.),
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert na konto zamawiającego w Bank Spółdzielczy O/Bytów nr 08 9321 0001 0012 7172 2000
0010 (decyduje data uznania wpłaty na koncie zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty należy
dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument
wadium należy dołączyć do oferty.
Uwaga: Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (przed upływem terminu składania ofert
określonego w pkt. 16.1. niniejszej specyfikacji) oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje
wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu
składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
15.1. Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane
dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
15.2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią formularzy, które stanowią dodatki do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do specyfikacji.
Dopuszcza się dołączenie do oferty załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod
warunkiem, że ich treść będzie zgodna z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
Oferty Wykonawców, którzy dołączą załączniki, których treść nie odpowiada treści specyfikacji
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.3. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć
dodatkowe strony.
15.4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wymogami
specyfikacji.
15.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia
ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty.
15.6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie
oferty strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte i zabezpieczone w sposób
zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno
ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej
odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto
którąś ze stron.
15.7. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
15.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisujących ofertę.
15.9. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić
następujące warunki:
− zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;
− musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
− jeden z podmiotów zostanie wyznaczony do reprezentowania wszystkich występujących
wspólnie podmiotów i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem
podpisanym przez umocowanych przedstawicieli pozostałych podmiotów
− wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy.
15.10. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,
b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie
pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
15.11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z ostateczną ceną.
15.12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.13. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
OFERTA- REALIZACJA INWESTYCJI:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ” – NIE OTWIERAĆ PRZED
16.07.2012r. – godz. 10.15

W celu zachowania anonimowości zaleca się, aby kopertę oznakowaną w podany powyżej sposób
umieścić w dodatkowej kopercie zewnętrznej z opisem:
OFERTA- REALIZACJA INWESTYCJI:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ” – NIE OTWIERAĆ PRZED
16.07.2012r. – godz. 10.15

15.14. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
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15.15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może
zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on
wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie
oznaczony „TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE
UDOSTĘPNIAĆ
INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących
nazwy firmy, adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie.
Uwaga: Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Oferty należy składać do dnia 16.07.2012r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego – Polskie
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Bytowie, z siedzibą
w Bytowie, przy ul. Gdańskiej 59 – sekretariat, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej
po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych);
16.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań
jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
16.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak
składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
16.4
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone przez Zamawiającego.
16.5
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2012r. o godz. 1015.
16.1

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto. Cena musi zostać podana w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu robót
budowlanych, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki
wpływające na ostateczną cenę.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć
w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze,
np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do
wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby
Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia omyłki w ofercie.
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia
cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli
trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie
zmianie.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową cena
łączna.
18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich
19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OCENY OFERT.
Kryterium oceny ofert:
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Zamawiający przyjmuje cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, przypisując jej rangę 100 pkt. Wartość
punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:
Cn
X = -------------- x 100 pkt
Cb
gdzie:
X – kryterium cena oferta
Cn – cena oferty najkorzystniejszej spośród oferowanych
Cb – cena oferty badanej.
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, według zasady określonej w punkcie 17.
Za najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie uznana
oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.
20.1 Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 ustawy);
20.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
20.3 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 ustawy);
20.4 Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy spełniają warunki określone w specyfikacji oraz
w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także nie podlegają wykluczeniu w oparciu o ustawę
Prawo zamówień publicznych;
20.5 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;
20.6 Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę,
która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
21.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta
21.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
21.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z
Zamawiającym na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy. Przyjęcie
warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem istotnych postanowień umowy
proponowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, przed podpisaniem umowy dostarczy
Zamawiającemu:
1) Umowę Konsorcjum1 regulującą współpracę wykonawców składających wspólną ofertę
stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność wszystkich wykonawców za
realizacje zamówienia, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania
1 Dotyczy przypadku, gdy oferta Wykonawców składających wspólną ofertę zostanie uznana za najkorzystniejszą
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zobowiązań związanych z realizacją umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz
każdego z partnerów;
2) Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót realizowanej inwestycji: „ZMIANA
SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY
ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ
AUDYTORYJNĄ”,
Do oświadczenia należy dołączyć:
− kopie uprawnień budowlanych,
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozdziale 23 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku nie złożenia przez wykonawcę powyższych dokumentów, umowa nie zostanie zawarta
z winy Wykonawcy, a wniesione wadium ulegnie przepadkowi.

21.3 Zamawiający zawiera umowę, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy.
Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko
jedną ofertę i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej
w ofercie.
Zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie może być wnoszone według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielonych 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.
Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego;
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez
Zamawiającego stanowią integralną część umowy na realizację inwestycji: „ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy:
A. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania
na rzecz Wykonawcy w przypadku:
−

wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; odstąpienie od umowy, w tym
przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
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B. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może być:
1) spowodowana warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęskami żywiołowymi;
b) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:
a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego;
b) wstrzymaniem robót przez organ nadzoru budowlanego;
c) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
d) odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez
właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
e) uchylenia aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji .
C. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczególności następującymi okolicznościami:
1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;
3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
4) koniecznością
zrealizowania
projektu
przy
zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy
D. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek niemożności realizacji
uczestników procesu budowlanego:

inwestycji przez

1) dopuszcza się zmianę osób pełniących obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2) dopuszcza się zmianę koordynatora nadzoru inwestorskiego.
3) dopuszcza się zmianę kierownika budowy. Zmiana może nastąpić w uzasadnionych przypadkach,
na pisemny wniosek Wykonawcy, lub żądanie Zamawiającego.
E. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1)

zmianą sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu.

Istotne postanowienia umowy – Dodatek nr 2.

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcą, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy: Odwołanie i Skarga do Sądu.
1) W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
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b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
2) Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania .
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 Ustawy.
4) Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.4) i 24.5) niniejszej SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
8) 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. Przesłanie kopii
odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.
9) Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
12) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.
13) Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy – Prawo
zamówień publicznych
25. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU.
Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458).
26. POZOSTAŁE INFORMACJE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: Polskie
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Gdańska 59.
Koszt specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej wynosi 500,00 zł brutto +
ewentualny koszt wysyłki. Płatność przelewem na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy O/Bytów
nr 08 9321 0001 0012 7172 2000 0010 z dopiskiem „SIWZ – ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W
BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”,
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekazuje w terminie 4 dni specyfikację istotnych warunków
zamówienia. Kopie dokumentu potwierdzającego opłatę – (czyli wyciąg przelewu) należy przedstawić
i złożyć przy odbiorze lub w przypadku wysyłki dołączyć do zamówienia.
Dodatki:
Dodatek Nr 1

Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami;
1. Formularz oferty
2. Zestawienie kosztów
3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP
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Dodatek Nr 2
Dodatek Nr 3
Dodatek Nr 4
Dodatek Nr 5
Dodatek Nr 6

4. Oświadczenie z art. 24 ust. ustawy PZP
5. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
6. Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia
7. Informacja o posiadaniu osób zdolnych do wykonania zamówienia
8. Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach
Istotne postanowienia umowy;
Dokumentacja projektowa;
Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
Decyzja o pozwoleniu na budowę
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Dodatek nr 1 / załącznik nr 1 / str. 1

...................................
…………………………
Korespondencyjny adres e-mail Wykonawcy
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

POLSKIE TOWARZYSTWO
ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
ODDZIAŁ TERENOWY W BYTOWIE
77-100 Bytów, ul. Gdańska 59

O F E R TA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY
ZESPOLE
SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W
BYTOWIE
NA
SALĘ
AUDYTORYJNĄ”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oferujemy
wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………….
Adres/nr tel./fax/e-mail:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa oraz adres wykonawcy/wykonawców a w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie: nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków Konsorcjum)

1) Oferujemy

wykonanie

zamówienia:

„ZMIANA

SPOSOBU

UŻYTKOWANIA

KOTŁOWNI

BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE
NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”, (zgodnie z załączonym zestawieniem kosztów) za cenę ryczałtową brutto:
……………………………………………………………………………………………….….zł,
słownie złotych:…………………...……..…………………………………………………………………
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
jej treści żadnych zastrzeżeń.
3) Wykonanie następujących elementów zamówienia powierzamy podwykonawcom:
a. ………………………………………………………………………………………………….. .
b. ………………………………………………………………………………………………….. .
c. ………………………………………………………………………………………………….. .
4) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach:
− rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 15 czerwca 2012r.
− zakończenie – do dnia 31 sierpnia 2012 roku.
5) Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy.
6) Pozostaniemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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7)

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… .
(wypełniają przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

8)

Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące dodatek do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z jej treścią oraz niniejszą ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.

9)

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
……..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

10)

Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach od nr …… do nr ….. .

11)

Załącznikami do niniejszej oferty są:
a.

………………………………………………………………………………

b.

………………………………………………………………………………

c.

………………………………………………………………………………

d.

………………………………………………………………………………

e.

………………………………………………………………………………

f.

………………………………………………………………………………

g.

………………………………………………………………………………

h.

………………………………………………………………………………

………………………………
Miejscowość i data

……………………………………
Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczątka imienna)
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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..............................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Przystępując do postępowania o zamówienie na realizację inwestycji: „ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA

KOTŁOWNI

BUDYNKU

INTERNATU

PRZY

ZESPOLE

SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych

Warunków

Zamówienia,

oferujemy

jej

wykonanie

za

cenę

ryczałtową

brutto:

……………………………………………………………………………………………………………….zł,
słownie złotych:…………………...……..……………………………………………………………………

zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem kosztów:
L.p.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

Całkowity koszt
operacji w zł
(z VAT)

2

3

1

1)
2)
3)
4)

Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją (rozbiórka komina, pozostałe roboty
rozbiórkowe)
Izolowanie ścian fundamentowych (izolacja ścian, drenaż, przebudowa kanału
ciepłowniczego)
Wzmocnienie konstrukcji (wzmocnienie konstrukcji, budowa nowych
elementów)
Budowa kanału przesyłowego (kanał przesyłowy, przebudowa węzła i sieci
ciepłowniczej, przebudowa przyłączy wod.-kan. i energetycznego)

5)

Instalacje wewnętrzne (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne)

6)

Okładziny (tynki wewnętrzne, podłoża, posadzki, wykładziny, powłoki
malarskie, okładziny ścienne, sufity podwieszane itp.)

7)

Stolarka otworowa

8)

Dobudowa wiatrołapu

9)

Remont pokrycia dachowego

10)

Roboty elewacyjne

11)

Zagospodarowanie terenu

12)

Wyposażenie audytoryjne
SUMA

………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczątka imienna)
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Dodatek nr 1/ załącznik nr 3 / str. 1

..................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE z ART. 22 ust. 1 USTAWY – P.Z.P. *
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
inwestycji: „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY
ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”,
oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadam wiedzę i doświadczenie,
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz.553) art. 297, § 1 (kto w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczątka imienna)
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Uwaga:
* Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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Dodatek nr 1/ załącznik nr 4 / str. 1

..................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE z ART. 24 ust. 1 i 2 USTAWY – P.Z.P.

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”, oświadczam, że:
nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz.553) art. 297, § 1 (kto w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5)

………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczątka imienna)
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Dodatek nr 1 / załącznik nr 5 / str. 1

..............................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE z ART. 24 ust. 1 pkt 2 USTAWY – P.Z.P.

Ja,……………………………................................................. jako osoba prowadząca działalność
(imię i nazwisko)

gospodarczą pod nazwą:
……………………………………………………………………………………………………………………
……….……………..……………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

wpisaną do
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”, oświadczam, że:
nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych który mówi:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz.553) art. 297, § 1 (kto w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczątka imienna)
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Dodatek nr 1 / załącznik nr 6 / str. 1

..............................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

INFORMACJA O POSIADANIU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
(WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH)
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”, przedstawiamy
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie (minimum jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem kompleksową budowę,
rozbudowę lub/i przebudowę budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 500 000 zł brutto.
1.

2.

3.

4.

5.

L.p.

Nazwa i adres
zamawiającego

Rodzaj inwestycji

Wartość
inwestycji

Czas realizacji
Początek

Koniec

1.

2.

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

Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz.553) art. 297, § 1 (kto w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

………………………………
Miejscowość i data

…………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczątka imienna) upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy
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Dodatek nr 1 / załącznik nr 7 / str. 1

.....................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Informacja o posiadaniu osób zdolnych do wykonania zamówienia
(Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”, przedkładam
wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1.

2.

3.

4

5

L.p.

Pan/Pani
imię i nazwisko
wykształcenie, tytuł
zawodowy

Pełniona funkcja w wykonaniu zamówienia wraz z
posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi

Doświadczenie
zawodowe

Podstawa do
dysponowania

Kierownik budowy (branży konstrukcyjno –
budowlanej)

1.

posiadający(-ą)
uprawnienia
budowlane
do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w specjalności:
……………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
(Podać specjalność i rodzaj uprawnień)

Uwaga:
Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( o ile Wykonawca będzie nimi dysponował)
Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz.553) art. 297, § 1 (kto w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczątka imienna) upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Dodatek nr 1 / załącznik nr 8 / str. 1

...............................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ”, oświadczam, że:

1.

Pan/Pani …………………………………………… , wyznaczony(-a) do pełnienia obowiązków
kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno- budowlanej posiada wymagane
uprawnienia określone ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 10r. Nr 243, poz.
1623,jednolity tekst)

Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz.553) art. 297, § 1 (kto w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………
Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczątka imienna) upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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Dodatek Nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
NR …………….
Zawarta w dniu ………………………………………..
pomiędzy:
Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddziałem Terenowym w Bytowie 77-100 Bytów,
ul. Gdańska 59, REGON 001267024, NIP 5251569326,
Reprezentowanym przez:
1. …………………………………..,
2. …………………………………..,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,
Reprezentowanym/ą przez:
1. …………………………………..,
zwanym/ą dalej Wykonawcą,
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:
§1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:
ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ AUDYTORYJNĄ,
§2
1. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy,
c) Dokumentacja Projektowa.
d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Dotyczące Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
§3
Termin realizacji robót:
− rozpoczęcie – termin przekazania placu budowy
− zakończenie – do dnia 14 grudnia 2012 roku.
§4
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia ……………….na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
2. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowofinansowy wykonany na podstawie zestawienia kosztów przedstawionego w ofercie; harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien zawierać terminy realizacji poszczególnych robót i terminy płatności za
wykonane elementy robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się przez czas realizacji robót do:
a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
b) zabezpieczenia i ogrodzenia terenu robót,
c) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623),
okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
d) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie
z kosztami utylizacji;
e) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących
ustaw:
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− ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 08.25.150 j.t.),
− ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. 10.185.1243 j.t.),
f) organizacji zaplecza budowy oraz transportu zatrudnionego personelu oraz maszyn
i urządzeń do i z terenu budowy;
g) odpowiedniego zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy wraz ze znajdującymi się na tym
terenie obiektami, urządzeniami technicznymi oraz elementami środowiska naturalnego;
h) zabezpieczenia, na swój koszt, robót oraz terenu budowy na czas przerw w ich wykonywaniu;
i) utrzymywania ładu i porządku w miejscu wykonywania robót;
j) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których
należy wykonywanie zadań określonych prawem oraz udostępniania im informacji wymaganych
ustawą.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich
z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót, o których mowa w §1 niniejszej
umowy, dokumentacją projektową oraz miejscem ich wykonania. Wykonawca przyjmuje roboty do
realizacji
bez
zastrzeżeń
i
zobowiązuje
się
wykonać
zakres
prac
wynikający
z przekazanej dokumentacji technicznej i wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę
podaną w ofercie.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych,
a w szczególności do:
a) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i instrukcji,
b) stałego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami, szczególnie jeśli są to roboty
niebezpieczne,
c) kierowania do wykonywania robót wyłącznie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu,
d) posługiwania się wyłącznie sprzętem oraz narzędziami sprawnymi technicznie, odpowiednimi dla
wykonywanych robót oraz do kierowania do obsługi maszyn wyłącznie osób posiadających
odpowiednie uprawnienia,
e) przestrzegania zasad eksploatacji sprzętu ustalonych w dokumentacji techniczno-ruchowej,
f) wyposażenia pracowników we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej posiadające odpowiednie
atesty oraz odzież i obuwie zgodnie z obowiązującymi normami,
g) szkolenia pracowników w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych, (instruktaż szczegółowy na
stanowisku pracy oraz szkolenie podstawowe i okresowe),
h) zatrudniania pracowników posiadających aktualne badania lekarskie.
2. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót budowlanych,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane przez niego
na terenie budowy.
3. Po wykonaniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania
– drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
8) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków
pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie
rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o
którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
§6
1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – pana/panią ………………………….. ,
który/a działać będzie w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1632 z późn. zm.)
2. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy:
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a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w
próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie
i udział w czynnościach odbioru gotowych instalacji i urządzeń technicznych oraz przekazywanie ich
do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora,
kontrolowanie rozliczeń budowy.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:
a) wydawać kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia
robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz
urządzeń technicznych;
b) żądać od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na
budowę.
4. Wykonawca powoła na stanowisko kierownika budowy pana/panią ……………………, posiadającego/ą
uprawnienia budowlane nr ……………………………. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
5. Do obowiązków kierownika budowy należeć będzie koordynacja procesu inwestycyjnego oraz
wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących na mocy art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1632 z późn. zm.).
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
ofertą Wykonawcy, ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto:…………………, słownie
złotych: ………………………………………, powiększonej o obowiązujący podatek VAT (23%); kwota
wynagrodzenia brutto ………………….. słownie złotych: …………………………………………………
2. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje wynagrodzenie za
wszystkie elementy robót wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędne do
prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i normami technicznymi.
§8
1. Wykonawca wnosi tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa z § 7 ust. 1, tj. w wysokości ……………… brutto
(słownie złotych : …………………………………………………………………………………………..).
2. Zabezpieczenie zostaje przez Wykonawcę wniesione w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie
dopuszczonej przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, że zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi według poniższych zasad:
a) Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania robót
budowlanych objętych niniejszą umową i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru.
b) Zamawiający zwraca Wykonawcy 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu
rękojmi, po wykonaniu przeglądu pogwarancyjnego i stwierdzeniu braku usterek.
§9
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach:
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za niedotrzymanie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
następnego po dniu upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto.
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4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w §9 ust. 3 lit. a i b z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy umowy lub wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§10

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu
w ciągu dwóch dni od dnia zgłoszenia. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół.

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do
odbioru końcowego.

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go
o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy.
6. Wykonawca na dzień odbioru:
a) przedstawi Zamawiającemu atesty lub aprobaty techniczne na wbudowane materiały;
b) dostarczy Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
c) dostarczy oświadczenie kierownika robót:

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania z
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
7. Z czynności odbioru będzie spisany protokół potwierdzony przez obie Strony niniejszej umowy,
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych wad.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostanie, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót, zastosowania niezgodnego z umową materiału, niewłaściwego
ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także w sytuacji, gdy
Wykonawca nie dostarczy wymaganych atestów lub aprobat technicznych na wbudowane materiały,
komisja powołana przez Zamawiającego będzie mogła podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru
końcowego aż do czasu usunięcia wad, o których mowa powyżej.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:
a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,
b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,
c) nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – Zamawiający może żądać
ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad
lub braków, o których mowa w niniejszym punkcie.
§11
1. Strony postanawiają , że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturami:
a) przejściowymi, za ukończone poszczególne elementy robót, wyszczególnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,
b) końcową,
wystawionymi przez Wykonawcę na Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy
w Bytowie 77-100 Bytów, ul. Gdańska 59, NIP 5251569326,
2. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będą:
a) protokoły odbiorów częściowych stwierdzające wykonanie robót bez zastrzeżeń, zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony zostanie przez kierownika budowy, na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
4. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust. 1
umowy.
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności objętych fakturami przejściowymi wystawionymi
przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.
6. Rozliczenie końcowe pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej
wystawionej przez Wykonawcę na Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy
w Bytowie 77-100 Bytów, ul. Gdańska 59, NIP 5251569326,.po dostarczeniu:
a) protokołu końcowego wykonania robót, podpisanego bez zastrzeżeń przez Inspektora Nadzoru oraz
komisję powołaną przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności objętych fakturą końcową wystawioną przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
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9. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na
…………………………………………………………………..

rachunek

bankowy

Wykonawcy

nr

§12
1. Strony postanawiają, że w przypadku dokonania odbioru końcowego z wykazanymi w protokole odbioru
wadami, Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kaucji
gwarancyjnej na poczet kosztów usunięcia stwierdzonych wad w wysokości do 5% wynagrodzenia
umownego brutto, czyli do kwoty …………………… (słownie złotych: …………………………………).
2. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni od daty komisyjnego podpisania
protokołu usunięcia wad.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy usunięcia
stwierdzonych wad, w sytuacji, gdy Wykonawca sam nie usunie tych wad w terminie określonym w §12
ust. 2.
§13
Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, drugiej
stronie będzie przysługiwało prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki
w zapłacie należności.
§14
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości wykonania przedmiotu umowy
i wyda mu na tę okoliczność dokument gwarancyjny (zgodnie z załączonym wzorem). Gwarancja
udzielona zostaje na okres 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie
w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego
bez zastrzeżeń i kończy się nie wcześniej niż okres gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich
usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§15
1. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
z wyjątkiem określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okoliczności umożliwiających
zmianę niniejszej umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
§17
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§18
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał. nr 1
2. Oferta Wykonawcy – zał. nr 2
3. Dokumentacja projektowa – zał. nr 3
4. Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zał. nr 4
5. Decyzja o pozwoleniu na budowę – zał. nr 5
6. Dokument udzielenia gwarancji- wzór – zał. nr 6.

Zamawiający :

Wykonawca:
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Załącznik Nr 6
……………………………………..
pieczęć firmowa

DOKUMENT
UDZIELENIA GWARANCJI
na wykonane roboty budowlane pn.:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI BUDYNKU INTERNATU
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE NA SALĘ
AUDYTORYJNĄ”
zgodnie z zapisami umowy nr …………………z dnia ………
Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):
……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1.

2.

3.

4.

5.

Zgodnie z zapisami umowy nr …………………z dnia ……………………… Wykonawca
(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane określone w ww. umowie na
okres od dnia ………………….r. do dnia …………………….r. (60 miesięcy).
Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie
mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.
Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia
ujawnienia wady.
Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych do 7 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie na adres:

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………… / w
tym faksem nr ……………/ Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady.

_______________________
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
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