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ROZDZIAŁ I.  
 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE. 
 

Dane Zamawiającego: 

Nazwa: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi  
Adres: 93-102 Łódź,  ul. Sosnowa 9 
Telefon: (42) 684 63 84 
Fax: (42) 684 41 93 
Poczta elektroniczna:  sekretariat@muzyczna.neostrada.pl 
Strona WWW: http://www.sosnowa.univa.website.pl/ 
Numer NIP: 729-11-34-601 
Numer Regon: 000278304 
 

Informacje wstępne: 

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający: 
1. nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych, 
2. dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych, 
3. nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych, 
4. nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 67  

ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, 
5. nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, 
6. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
7. Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcy, 
8. informuje, Ŝe wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym, a Wykonawcą będą 

prowadzone w PLN. 
9. nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

 
 
 
ROZDZIAŁ  II.  
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŜej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  i prowadzone w oparciu o ustawę 
Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i 
nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484 i nr 234, poz. 1386). 
W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23.04.1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 , poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
ROZDZIAŁ  III .  
 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których celem jest kompleksowa 
termomodernizacja budynków przeznaczonych na działalność statutową Zamawiającego, wschodzących 
w skład kompleksu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi w 
zakresie docieplenie stropodachu budynku I stopnia (szkoła podstawowa) wraz z robotami 
towarzyszącymi. Zadanie stanowi element projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 – oś priorytetowa 
II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagroŜeniom i energetyka, działanie II.6 – ochrona powietrza. 

2. Prace budowlane w szczególności obejmują: 
2.1. Wykonanie izolacji z foli PVC, 
2.2. UłoŜenie izolacji z wełny mineralnej układanej na sucho o grubości 20 cm, 
2.3. Wykonanie 2 pomostów komunikacyjnych z desek do włazów na dach (kaŜdy o powierzchni 15 

m2), 
2.4. Prace porządkowe. 

3. Zakres prac szczegółowo określają: 
a) Wyciąg z projektu budowlano – wykonawczego sporządzony przez Tomasza Wąsa – Pracownia 

Architektoniczna z Łodzi - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 
c) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Łódź, ul. Sosnowa 9 
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) 

przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 

6. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy (około 01.11.2012 roku) do dnia 15.12.2012 
roku . 

7. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy uzyskanie pozytywnych opinii (protokołów odbiorowych) z 
czynności odbiorowych dokonywanych przez instytucje i urzędy publiczne, bez których nie moŜliwe jest 
przeprowadzenie i zakończenie czynności odbiorowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie 
oferty.   

8. Realizacja przedmiotu zamówienia winna umoŜliwiać Zamawiającemu prowadzenie statutowej 
działalności. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą stwarzać zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia osób 
przebywających w budynku Zamawiającego lub w jego otoczeniu. W przypadku występowania kolizji 
terminowych, Wykonawca zobowiązuje się do czasowego ograniczenia zakresu realizowanych robót lub 
zmniejszenia ich uciąŜliwości w sposób umoŜliwiający Zamawiającemu realizację statutowych 
obowiązków.  

9. Warunki finansowe rozliczeń: 
a) rozliczenie finansowe nastąpi w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę, 
b) podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót, 
c) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału 

faktury. 
d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie 

obowiązywania umowy. 
10. Główny kody CPV: 45.00.00.00-7 – roboty budowlane. Dodatkowy kod CPV: 45.32.00.00-6 – Roboty 

izolacyjne 
Uwaga:  

1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów  
i urządzeń niŜ podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niŜ określone.  
W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i 
urządzeń, naleŜy traktować je jako przykładowe. 

2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takŜe zdobył, 
na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być 
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konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt 
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 

3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie 
oferty. 

4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac 
budowy oraz prace wykonane, aŜ do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego 
protokołu odbioru prac.  

 
 
 
ROZDZIAŁ  IV.   
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: od daty podpisania umowy (około 01.11.2012 
roku) do dnia 15.12.2012 roku. 
 
 
 
ROZDZIAŁ V.   
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

 

A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia  
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w 

ustawy. 
ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena 
nastąpi według formuły „spełnia – nie spełnia” 

 
 

B. posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie zrealizowanych minimum 2 podobnych zamówień,  
tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub remontowo - modernizacyjnych w obiektach uŜyteczności 
publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami) obejmujących roboty izolacyjne ścian i/lub dachów i/lub stropodachów i/lub 
podłoŜy o powierzchni kaŜdej z nich min. 800 m2, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;  
ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złoŜone w ofercie dokumenty, ocena nastąpi według 
formuły „spełnia – nie spełnia” 

 
C. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, spełnienie warunku, będzie 
rozumiane jako dysponowanie kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami  bez ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5 - 
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letnie doświadczenie  w kierowaniu budową, naleŜącym do OIIB  i  posiadającym wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 
Doświadczenie zawodowe powinno być liczone od dnia uzyskania uprawnień zawodowych do dnia 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena 
nastąpi według formuły „spełnia – nie spełnia” 

 
D. posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niŜ 50.000,00 zł. 
ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoŜy w ofercie, ocena 
nastąpi według formuły „spełnia – nie spełnia” 

 
E. wniosą wadium (na zasadach określonych zapisami siwz). 

ocena spełnienie warunku nastąpi poprzez uznanie kwotą wadium rachunku zamawiającego lub na 
podstawie złoŜonego oryginału odpowiedniego dokumentu wadialnego, ocena nastąpi według formuły 
„spełnia – nie spełnia” 

 
 
 

ROZDZIAŁ VI.   
 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU POTWIERDZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 

Dokumenty  wymagane  od  Wykonawców  dla  stwierdzenia, czy spełniają oni wymagania  ustawowe  
(art. 24  i  22  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych), w szczególności wymienionych w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 
1817): 
 

1. Odpowiednio do formy organizacyjnej: 
� zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 
(dopuszczalne jest wydruk zaświadczenia z CEiIDG); 
lub 

� odpis z właściwego rejestru. 
wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie art. 22 ust. 1  
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z późniejszymi zmianami (wzór w SIWZ).  

 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o 

których mowa jest w art. 24 ust. 1ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z 
późniejszymi zmianami (wzór w SIWZ).  

 

4. Formularz oferty (wzór w SIWZ). 
 
5. Pozostałe dokumenty, jakie winien złoŜyć Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: 
a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania 

części zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ), 
b) wykaz (wzór w SIWZ) zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 
podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub remontowo - modernizacyjnych w 
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obiektach uŜyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) obejmujących roboty izolacyjne ścian 
i/lub dachów i/lub stropodachów i/lub podłoŜy o powierzchni kaŜdej z nich min. 800 m2 – do wykazu 
naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie; przedłoŜone 
dokumenty (wykaz + dokumenty uwiarygodniające) winny łącznie zawierać wartość zrealizowanych 
prac, przedmiot zrealizowanych prac, dat wykonania oraz danych teleadresowych odbiorców. 

c) kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem tych samych co przedstawiony przez 
Zamawiającego w przedmiarze robót (kosztorysie nakładczym) pozycji, z wyszczególnieniem 
wskaźników cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy. Kosztorys 
ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winny zawierać stawki i narzuty przyjęte do 
kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S. 

d) dokument opłaconej polisy, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej  nie mniejszej niŜ 50.000,00 zł. 

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz  
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń (potwierdzeń), Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem  terminu składania ofert. 

f) aktualna  informacja  z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1  pkt  4 - 
8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert 

g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w  zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 9 
ustawy - wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

h) wykaz osób (kadry technicznej), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które  będą 
uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
osób zdolnych do wykonania zamówienia,  jeŜeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował. Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych 
uprawnień budowlanych przez osoby wskazane przez wykonawcę do kierowania robotami, tj. 
kserokopie odpowiednich do zakresu robót uprawnień budowlanych wymienionych osób wraz z 
aktualnymi zaświadczeniami o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego 
(Okręgowej Izby  InŜynierów Budownictwa) i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 

i) kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 
 
Uwagi: 

1) Wszystkie w/w dokumenty (o ile to jest konieczne) składać naleŜy w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

2) W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez pełnomocnika, wymagane jest złoŜenie 
stosownego pełnomocnictwa. 

3) JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa 
powyŜej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, Zamawiający  Ŝąda wykazania,  iŜ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności 
wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia. 

4) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie zamówienia 
publicznego oświadczenie o spełnianiu kaŜdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z 
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zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji Ponadto ustanawiają oni Pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do 
reprezentowania Wykonawców winno by załączone do oferty. W przypadku złoŜenia oferty przez 
konsorcjum, naleŜy pamiętać o następujących zasadach: 

a) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).  
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
dostarczyć Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści 
minimum następujące postanowienia: 

� określenie celu gospodarczego i zasad reprezentacji oraz odpowiedzialności w sposób 
czytelny , nie budzący Ŝadnej wątpliwości 

� określenie, który z podmiotów jest upowaŜniony do występowania w imieniu 
pozostałych przy realizacji zamówienia; 

� oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz rękojmi i gwarancji; 

� zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  
6) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej (dotyczy dokumentów z punktu 1 niniejszego 
Rozdziału), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

 
 
 
 
ROZDZIAŁ VII.   
 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami – w języku polskim - w formie pisemnej. 
Dopuszcza się inną formę porozumiewania się (poczta elektroniczna, faks) z zastrzeŜeniem, Ŝe wszelkie 
oświadczenia i dokumenty (w szczególności zapytania do treści SIWZ) zostaną przekazane 
Zamawiającemu niezwłocznie na piśmie. Adres poczty elektronicznej: kmondzielewski@wp.pl KaŜda ze 
stron moŜe Ŝądać niezwłocznego potwierdzenia na piśmie otrzymania korespondencji, nie mniej nie jest 
to warunkiem koniecznym do powzięcia wiadomości o zaistniałym fakcie. 
Domniemywa się, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę 
zostało doręczone mu w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba Ŝe 
Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 
zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyŜej oświadczy, iŜ w/w wiadomości nie otrzymał. 
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na adres Zamawiającego, 
wskazany na stronie tytułowej. 

2. Osoba upowaŜniona do kontaktów z Wykonawcami: Krzysztof Mondzielewski - tel. (42)  225-93-08 lub 728-
383-280 
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ROZDZIAŁ VIII.   
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 

Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 700,00 zł. na zasadach 
określonych w art. 45 i art. 46 ustawy, w szczególności: 

a) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 
� pieniądzu, 
� poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z 

tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
� gwarancjach bankowych, 
� gwarancjach ubezpieczeniowych, 
� poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

09.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
b) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 75 1010 

1371 0018 1813 9120 0000 
c) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niŜ pienięŜna winien być 

złoŜony w sekretariacie Zamawiającego w odrębnej zamkniętej kopercie zawierającej informacje 
dotyczące podmiotu wnoszącego wadium oraz informację o treści: „Wadium do przetargu 
nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. 
WIENIAWSKIEGO W ŁODZI – DOCIEPLENIE STROPODACHU ” 

d) Za skuteczne wniesienie wadium Zamawiający uzna obciąŜenie rachunku bankowego Zamawiającego 
lub złoŜenie w sekretariacie innego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie 
przed upływem termin przeznaczonego na składanie ofert.  

e) Wadium wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
f) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

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

h) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

i) JeŜeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 

j) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie 
złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe 
wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie. 

k) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta został wybrana: 
� odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
� nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy’ 
� zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 
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ROZDZIAŁ IX.   
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

Składający ofertę, pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Bieg 
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający moŜe tylko jeden raz, na 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o przedłuŜenie okresu związania 
ofertą nie dłuŜej niŜ o 60 dni. 
 
 
 
ROZDZIAŁ X.   
 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

Opis sposobu obliczania ceny. 
1. W celu obliczenia ceny oferty, Wykonawca sporządza, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego 

przedmiaru robót i kosztorysu nakładczego, kosztorys ofertowy uwzględniający cały objęty przedmiotem 
zamówienia zakres prac. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ w cenę oferty wliczyć wszelkie prace 
towarzyszące i tymczasowe: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projektu organizacji placu 
budowy z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z realizacji zadania, bez których wykonanie zadania 
byłoby niemoŜliwe, w tym równieŜ podatek VAT. W przypadku nie ujęcia w kosztorysie ofertowym 
wszystkich robót wynikających z przedmiarów robót, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca ujął je w 
ogólnej cenie ofertowej. Wykonawca przenosi wartości z kosztorysu (netto, brutto, podatek VAT) do 
formularza ofertowego.  
Uwagi: 

a) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonych pozycji przedmiarowych jak  
i do ceny ogólnej oferty.  

b) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod 
warunkiem, Ŝe zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie 
mniejszy niŜ wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, 

c) ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Ko, Z) muszą być takie same  
dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branŜy robót. 

2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN). 
3. Cena oferty brutto winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN). 
4. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia publicznego musi być wyraŜona liczbowo i słownie oraz 

podana wartość musi być z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Podana cena brutto jest brana przy ocenie najkorzystniej oferty cenowej. 
6. Wykonawca moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej zmieniać. 
7. Zamawiający na podstawie art. 87 ust 1-2 moŜe poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
8. Zaproponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie podlega zmianom w 

trakcie realizacji umowy. 
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ROZDZIAŁ XI.   
 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
 

kryterium  znaczenie (waga) kryterium 
 

A. Cena ...................................................................................................................................................................................................... 100% 
         
Opis kryterium: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniŜszej cenie, pozostałe proporcjonalnie 

mniej, obliczone według wzoru: 
 

100min ×
i

imum

Cena

Cena
 

 

gdzie: Cenai jest ceną badanej oferty 
 

Do w/w wzoru będą wstawiane ceny ofert brutto. 
 

Uwagi: 
1. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 

przecinku. 
2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 

ilość punktów przyznanych w ramach w/w kryteriów. 
3. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
 

 
 

ROZDZIAŁ XII.   
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

a) Miejsce i termin składania ofert  
Ofertę wraz wymaganymi załącznikami naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi 
wykonawcy oraz opisem „OFERTA NA KOMPLEKSOW Ą TERMOMODERNIZACJ Ę BUDYNKU 
OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWS KIEGO 
W ŁODZI – DOCIEPLENIE STROPODACHU - NIE OTWIERA Ć PRZED DNIEM 23.10.2012 
ROKU”  i złoŜyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 
23.10.2012 roku do godziny 14oo. Wszystkie  oferty  otrzymane  przez  Zamawiającego po  terminie  
podanym powyŜej  zostaną zwrócone Wykonawcom, nie  otwarte. 

b) Miejsce i termin otwarcia ofert  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2012 roku o godz. 1415  w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. 

 

Uwagi: 
1. PrzedłuŜenie terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert przedłuŜyć 
termin składania ofert, np. w celu umoŜliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych 
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ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2. Zmiana, wycofanie oferty. 
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie 
musi być złoŜone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: 
„ZMIANA/WYCOFANIE”. 

3. Tryb otwarcia ofert  
� Otwarcie ofert jest jawne. 
� Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
� W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę), oraz adres 

(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie; informacje te 
odnotowywane są w protokole postępowania. 

� W przypadku, gdyby Wykonawca nie był obecny, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle 
w/w informacje na piśmie. 

� W toku badania i oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert.  

� Zamawiający poprawia w ofercie 
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ XIII.   
 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania, podając dane wybranego Wykonawcy oraz jego cenę, 
wraz z uzasadnieniem jej wyboru, przesyłając powyŜsze zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. Oprócz 
wymienionych danych, Zamawiający przekaŜe dane pozostałych firm, które złoŜyły oferty wraz ze 
streszczeniem  oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium 
oceny ofert i łączną punktację.  
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i 
miejsce zawarcia umowy. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą winien się stawić 
w terminie i miejscu wskazanym w piśmie. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których jest 
mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 
 

Uwagi: 
1. Wykluczenie z postępowania. 

Wykonawcy nie spełniający wymagań określonych w art. 24 Ustawy podlegają wykluczeniu. 
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców biorących udział w 
postępowaniu na zasadach określonych w art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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2. Odrzucenie ofert 
Zamawiający zgodnie z artykułem 89 Ustawy, zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeŜeli:  

� jest niezgodna z ustawą; 
� jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 

87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP; 
� jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
� zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
� została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
� zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
� wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której jest mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP; 
� jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 

O odrzuceniu danej oferty Zamawiający informuje wszystkich wykonawców biorących udział w 
postępowaniu na zasadach określonych w art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Informacja ta powinna zawierać 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Ponowny wybór ofert.    
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla 
się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uznana została za 
najkorzystniejszą, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy lub upłynął termin związania ofertą z zastrzeŜeniem, iŜ moŜliwym jest 
zawarcie umowy, w przypadku gdy Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 
określonych w złoŜonej ofercie. 

 
 
 
ROZDZIAŁ XIV.  
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

 

Wykonawca Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na zasadach określonych  
w art. 147 ustawy. Zabezpieczenie będzie słuŜyło ewentualnemu pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienaleŜytego wykonania umowy. 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach: 

� pieniądzu, 
� poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z 

tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
� gwarancjach bankowych, 
� gwarancjach ubezpieczeniowych, 
� poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

09.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy  
nr 75 1010 1371 0018 1813 9120 0000. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, wykonawca 
moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie wniesionej kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa powyŜej. 
Wysokość zabezpieczenia będzie wynosiła 5% wartości brutto oferty, zaokrąglonej do pełnych setek złotych 
w górę. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionej wartości w terminie 30 dni od daty 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. Pozostała kwota w  
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wysokości 30% będzie stanowiła zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie 
później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
 
 
ROZDZIAŁ XV. 
 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
 

Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Na mocy art. 180 ust. 2 pkt 3 – 4 ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

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

 
 
 
ROZDZIAŁ XVI.  
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 

Zamawiający informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu będą mieć zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 
1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 i nr 87, poz. 484) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
1. Opis przygotowania oferty. 

a) Wszystkie dokumenty ofertowe powinny być sporządzone w języku polskim, pod rygorem 
niewaŜności. 

b) Dokumenty muszą być złoŜone w oryginale lub kserokopiach potwierdzonych przez wykonawcę 
(osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego).  

c) Zamawiający oczekuje wyłącznie aktualnych dokumentów przedstawiających stan faktyczny na 
dzień złoŜenia oferty. W przypadku dokumentów określających formę organizacyjną podmiotu 
ubiegającego się o zamówienie publiczne, za aktualne naleŜy rozumieć dokumenty wydane nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy od daty złoŜenia oferty. 

d) Oferta winna być sporządzona na maszynie lub czytelnym pismem.  
e) Oferta winna być trwale spięta.  
f) KaŜda zapisana lub zadrukowana strona oferty winna być ponumerowana i podpisana przez osobę 

upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
Nie spełnienie warunków z pkt. 1) ppkt. d), e), f) niniejszego rozdziału, moŜe skutkować odrzuceniem 
oferty. 

Wykonawca przedstawia dokumentację ofertową zawierającą: 
A. ofertę według załączonego wzoru z uwzględnieniem następujących uwag: 
� Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonania 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Stosowna decyzja winna być poparta odpowiednim 
oświadczeniem. 

� Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia ofert wariantowych. W przypadku złoŜenia 
takiej oferty przez Wykonawcę zostanie on wyłączony z postępowania. 

� Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. W przypadku złoŜenia 
takiej oferty przez Wykonawcę zostanie on wyłączony z postępowania. 

� Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych. 
� Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Oferta moŜe zawierać tylko jedną cenę przedmiotu 

zamówienia. W przeciwnym wypadku zostanie wyłączony z postępowania. 
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� Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

� Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto, jaka zostanie umieszczona w ofercie (wzór 
formularza oferty – pkt. 2 str. 16 SIWZ). 

� Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
� Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne  

do przygotowania  oferty  oraz  podpisania  umowy. 

B.dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VI SIWZ. 
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2. Wzór oferty 
Nazwa (firma) lub Nazwisko ........................................................, dnia ............................................. 

imię oraz adres oferenta 
nr tel. / fax. 

 
 

OFERTA 
 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia  

im. H. Wieniawskiego w Łodzi 

93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9 

 
 
Niniejszym składam(y) swoja ofertę w postępowaniu pn.:  

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEJ SZKOŁY 

MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁOD ZI 

- DOCIEPLENIE STROPODACHU  
 
w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
a w szczególności w zakresie zgodnym z projektem budowlano – wykonawczym, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym element 
przedmiotowej oferty 
 
za cenę brutto  .................................................................... zł    

(słownie brutto: ................................................................................................................................................................... zł) 
 

w tym: 

cena netto .................................................................... zł    

(słownie netto: ................................................................................................................................................................... zł) 

podatek Vat według stawki  ............ % w kwocie ........................................................ zł    

(słownie podatek Vat: ................................................................................................................................................................... zł) 
 

 
1. Deklaruję(my), iŜ moja (nasza) oferta spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania formalne  

i techniczne.   
 

2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni licząc od daty składania ofert. 

 
4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy 
na wyŜej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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5. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym ze Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. jednak nie dłuŜej niŜ do dnia  ……………………………....   

 
6. Akceptujemy wymagany termin i sposób płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj. w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Zamawiającego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wysokości środków, jakimi Zamawiający moŜe dysponować w 2012 roku. 

 
7. Deklarujemy udzielenie minimalnego okresu gwarancji. Proponujemy jego dodatkowe wydłuŜenie o   

………. miesięcy. 
 
8. Zostało wniesione wadium w kwocie ............................. zł w formie ............................................... . 
 
9. Wyznaczoną osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie:  

................................................................................................................................................................................................................................................... 
(naleŜy podać Imię i Nazwisko, adres)  

 

10. Na podstawie  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) **  Wykonawca zastrzega niŜej 
wymienione  informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………………………………. 

e) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
11. Załącznikami do niniejszej oferty są***: 

***  wszelkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia wskazane w rozdziale III SIWZ. 

 
 
 
 

.....................................................................................................................................................  
 PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 

 
 
 
 
**  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. 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, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŜ nie 
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.                                      
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3a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie art. 22 ust. 1  
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 
My, niŜej podpisani  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

oświadczamy, iŜ spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a 

w tym:  

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 

.....................................................................................................................................................  
 PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 
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3b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
o których mowa jest w art. 24 ust. 1ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku z 
późniejszymi zmianami.  

 

 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 

 
My, niŜej podpisani  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

oświadczamy, iŜ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

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

 
 
 
______________, dnia ____________2012 r. 
 
 
 
 

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

 PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 
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3c. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia. 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

 

Oświadczam, Ŝe zamówienie publiczne pn.  

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEJ SZKOŁY 

MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁOD ZI 

- DOCIEPLENIE STROPODACHU  
 

zamierzam(y) wykonać samodzielnie / niesamodzielnie*.  

Zakres powierzonych czynności obejmuje**: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

..................................................................................................................................................... 
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 

 
 
*-  niepotrzebne skreślić 
** - wypełnić w przypadku niesamodzielnego wykonania zamówienia 
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4. Wykaz wykonanych zamówień 
 

 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIE Ń 
 

 
Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień (a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca realizacji, wymagany w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną 
wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia. 
 

Termin wykonania 
Lp. 

Nazwa zadania, miejsce 
wykonywania 
zamówienia 

Wartość 
zamówienia Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 

Dane Zamawiającego 
(nazwa, adres, tel.) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
 
Do wykazu dołączamy dokumenty uwiarygodniające naleŜyte wykonanie zamówień 

 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................................................................................................... 
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 
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ROZDZIAŁ XVII.  
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - PROJEKT  UMOWY 
 

 
UMOWA NR …..........  zawarta w dniu  ………….....…… 

  
pomiędzy: 
 

1. Ogólnokształcącą Szkoła Muzyczną I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi (93-102), ul. 
Sosnowa 9, reprezentowaną przez Dyrektora Małgorzatę Irchę, NIP 729-11-34-601, Regon 000278304, 
zwaną dalej "Zamawiającym",  

a 
2. firmą: …….......................................................……………………………….....................……………................………… mającą swoją siedzibę w 

………………………………………….. przy ulicy ..................................................................................... wpisaną do rejestru 
................................................................................... i posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP……...........................………….. 

oraz REGON…….............…..............................…., zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowaną przez: 
 

1)……......................................................………………………………………….. 

2)……......................................................………………………………………….. 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, 
poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484 i nr 234, poz. 
1386) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. Zakres umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę pn.: KOMPLEKSOWA 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II 
STOPNIA IM. H. WIENIAWSKIEGO W ŁODZI – DOCIEPLENIE STROPODACHU. Prace będą 
realizowane na terenie siedziby Zamawiającego tj. w Łodzi – ul. Sosnowa 9. 

2. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i aktualne 
pozwolenia na budowę. 

3. Szczegółowy zakres robót stanowiący integralną część umowy określają: 
a). dokumentacja projektowa, 
b). oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym – zał. nr 1 
c). specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostarczona przez Zamawiającego – zał. nr 2, 
d). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostarczone przez Zamawiającego – 

zał. nr 3. 
 

§ 2 Termin realizacji umowy 
1. Strony ustalają termin realizacji: 

a/ rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy tzn. do dnia ………… 
2012 roku. 

b/ zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego nastąpi do dnia ………… 2012 roku. 

c/ za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają 
zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w pkt. b, złoŜenie w ciągu 10 
dni roboczych od tego terminu kompletnych dokumentów powykonawczych oraz dokonanie 
bezusterkowego obioru robót. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do przedłuŜenia terminu realizacji umowy, jeŜeli: 
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a/ wystąpią roboty, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie moŜna było 
wcześniej przewidzieć pomimo najwyŜszej staranności oraz muszą być niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia; 

b/ wystąpią inne okoliczności poza takimi, jakie wynikają z uchybienia Wykonawcy lub za które 
Wykonawca jest odpowiedzialny. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeŜeli Wykonawca w 
ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu uzasadnionego szczegółowego 
wniosku o przedłuŜenie umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złoŜenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy o ile przedłuŜy 
termin wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający moŜe polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, jeŜeli z 
jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłuŜenia terminu wykonania robót lub ich 
części, a obecne tempo robót - zdaniem Zamawiającego - nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. 
Wszystkie koszty zwiane z podjętymi działaniami obciąŜają Wykonawcę. 

6. Zamawiający moŜe zlecić wykonawcy wykonanie dodatkowych robót, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym na warunkach określonych w Ustawie Pzp. 

7. Warunek ten musi być poprzedzony uznaniem taki konieczności przez: projektanta, inspektora nadzoru 
budowlanego i Zamawiającego, na podstawie protokołu koniecznych robót dodatkowych ze szczegółowym 
opisem i uzasadnieniem dla tych robót. 

 
§ 3 Harmonogram robót 

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy budowy oraz podział przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót 
i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie 
później niŜ w terminie 5 dni roboczych, zająć na piśmie stanowisko w sprawie akceptacji przedstawionych 
przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku wystąpienia zastrzeŜeń, Zamawiający równieŜ przedstawia 
swoje stanowisko na piśmie w terminie 5 dni roboczych od daty przedstawienia dokumentów przez 
wykonawcę 

2. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować na bieŜąco harmonogram rzeczowo-finansowy robót w 
zaleŜności od faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępowania na powiązania z innymi robotami i 
przedstawić harmonogram Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji uaktualnione harmonogramy 
rzeczowo-finansowe w terminie 14 dni od daty dezaktualizacji obowiązującego harmonogramu lub 
otrzymania stosownego polecenia od Zamawiającego.  

 
§ 4 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę nie 
wyŜszą niŜ ……………………………….. zł.(słownie: ……………………………………………………………. złotych). 

2. W/w kwota jest kwotą ryczałtową i zgodnie z postanowieniami art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – 
Kodeks cywilny, Wykonawca nie moŜe Ŝądać jego podwyŜszenia w trakcie realizacji prac. Przedmiotowe 
wynagrodzenie jest wynagrodzeniem wynikającym z kosztorysu ofertowego i odpowiada zakresowi robót 
wynikającemu z przedmiaru robót a ponadto zawiera koszty wszystkich robót towarzyszących, bez których 
wykonanie zamówienia byłoby niemoŜliwe, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projektu 
organizacji placu budowy i jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót. 

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załącznik do faktury - oryginał protokołu odbioru robót – 
potwierdzony przez upowaŜnionych przedstawicieli stron. Zamawiający moŜe odmówić podpisania 
protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonania robót. 

4. Protokół odbioru końcowego robót musi zostać wystawiony w oparciu o prowadzoną przez wykonawcę 
ksiąŜkę obmiarów. 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawiania faktur częściowych po upływie terminu określonego w § 
2 ust.1 pkt.b. 

6. Protokół odbioru zostanie wystawiony w oparciu o sporządzony na podstawie obmiaru, kosztorys ofertowy. 
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7. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego i 
podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego fakturę. 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia. 
9. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne na konto Wykonawcy …………………………………………….. w 

terminie 30 dni od daty złoŜenia prawidłowo sporządzonej faktury. 
10. Zamawiający ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia i 

wykonania prac wynikających z tej zmiany. 
11. W przypadku, gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje konieczność zaniechania części robót 

przewidzianych w kosztorysie ofertowym, Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia 
za ich wykonanie. 

12. Do rozliczenia robót dodatkowych dla których zostały określone w kosztorysie ceny jednostkowe, 
Wykonawca będzie stosował te ceny. 

13. Do rozliczenia robót dodatkowych, dla których nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny 
jednostkowe, Wykonawca zastosuje składniki cenotwórcze do kosztorysowania nie większe, jak przy 
opracowaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzętu i materiałów według średnich cen SEKOCENBUD dla 
okresu wykonania tych robót i dla rejonu kraju, dla którego te ceny zostały określone. 

14. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Zamawiający, mając na uwadze postanowienia ust. 13 i 14 
niniejszego paragrafu oraz zapisy zawarte w ust. 6 paragrafu 2 niniejszej umowy, wystawi Wykonawcy na 
nie pisemne odrębne zlecenie (podpisze z Wykonawcą odrębną umowę). 

 
§ 5 Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a). Przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu budowlanego; 
b). Przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy; 
c). Przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę; 
d). Przekazania ksiąŜki budowy. 
e). Zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
f). Odbioru prac zanikających, częściowych, końcowego i ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz 

uczestnictwa w przekazaniu do eksploatacji. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a). Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją budowlaną, zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami prawa budowlanego; 

b). Protokolarnego przejęcia placu budowy; 
c). Zabezpieczenia placu budowy z zachowaniem najwyŜszej staranności i uwzględnieniem specyfiki 

przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia; 
d). Pozyskania miejsca, zorganizowanie a następnie zlikwidowanie zaplecza budowy; 
e). Zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuŜycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich 

zuŜycia w okresie realizacji robót; 
f). Ubezpieczenia placu budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 
pracowników i osób trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi; 

g). Zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
h). Przerwaniu robót na Ŝądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem; 
i). Sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji robót w związku z prowadzonymi robotami na 

terenie bezpośrednio przyległym do działającej codziennie w godz. od. 6.00 do 21.00 szkoły. 
j). Przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentację powykonawczą wraz z 

dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania zgłoszonych do odbioru robót; 
k). Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestnictwa w czynnościach odbioru i 

zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad; 
l). Dbania o naleŜyty stan i porządek na terenie budowy. 
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§ 6 Przedstawiciele stron 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………..…. inspektor nadzoru działa w granicach 

umocowania określonego stosownymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 
2003 r. nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 nr poz.41 wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, 
które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem budowlanym wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. Wymieniony w ust. 1 inspektor nadzoru oraz Wykonawca nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania 
w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza kosztorys ofertowy 
Wykonawcy i powodujących zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w §4 ust. 1 oraz decyzji 
zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający moŜe odmówić zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z 
naruszeniem § 6 ust.3 

5. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót bez zgody 
Zamawiającego. 

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy oraz kierownicy robót :Kierownikiem 
budowy będzie:……………………………………………………….. działający w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy – Praw budowlane. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego 
upowaŜnionym, ze szczególnym uwzględnieniem projektantów, autorów dokumentacji projektowej, oraz 
pracowników nadzoru budowlanego dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub 
przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu budowy. 

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania 
tego wykonawcy, jak gdyby były one działaniem samego Wykonawcy. 

 
§ 7 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego za przedmiot umowy zaokrąglenia do pełnych setek w górę tj…………………………….zł 
(słownie:……………………………………………………….……) 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie określonej w art. 147 ustawy 
Pzp, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma prawo dokonania zmiany formy zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy zgodnie z zapisami Art. 149 Pzp. 

4. Część zabezpieczenia (70%), tj. kwota…………….. gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie 
zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i 
przekazaniu zaplecza budowy, na pisemny wniosek wykonawcy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
§ 8 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Okres gwarancji ustala się na …… lata, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
 

§ 9 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1/  0,5% wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, jeŜeli zwłoka 
powstała z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

2/ 0,5% wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej wraz 
ze wszystkimi załącznikami określonymi w SIWZ, licząc od terminu wyznaczonego na złoŜenie tej 
dokumentacji. 
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3/ 0,5% wynagrodzenia odpowiadającego wartości danego wadliwego elementu za kaŜdy dzień zwłoki w 
usunięciu wad, liczonej od dnia usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru. 

4/ Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
1/ za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego dzień zwłoki; 
2/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego. 
3. Strony ustalają, Ŝe w przypadku kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienaleŜytego 

wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość naleŜnych kar umownych, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 10 Odbiór robót 

1. śadna robota nie moŜe być zakryta lub w inny sposób niedostępna bez zgody Zamawiającego. Wykonawca 
powinien umoŜliwi ć Zamawiającemu, lub jego upowaŜnionemu przedstawicielowi (Inspektor nadzoru) 
sprawdzenie kaŜdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego, wpisem do dziennika budowy na trzy dni przed 
terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Zamawiający powinien 
w ustalonym czasie stawić się w celu odbioru tych robót. 

3. JeŜeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek 
pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę, lecz nie 
później niŜ w dniu następnym. 

4. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na 
własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

5. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
6. W ciągu 9 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 

komplet dokumentów powykonawczych, wraz z załącznikami (certyfikatami, atestami, gwarancjami itp.). 
7. JeŜeli Zamawiający uzna, ze roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeŜeń co do kompletności i 

prawidłowości złoŜonej dokumentacji powykonawczej i odbiorczej, w porozumieniu z Wykonawcą, 
wyznaczy datę końcowego odbioru. W celu przeprowadzenia odbioru Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) powołania w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę 
komisji, której celem będzie przeprowadzenie czynności odbiorowych. 

b) dokonania z zastrzeŜeniem ust.10 niniejszego paragrafu odbioru końcowego w ciągu 3 dni od 
wyznaczonej przez Zamawiającego daty. 

8. JeŜeli Zamawiający stwierdzi, ze przedmiot umowy nie został wykonany tj. roboty nie zostały zakończone 
lub będzie miał zastrzeŜenia co do kompletności przełoŜonej dokumentacji powykonawczo - odbiorczej, 
wyznaczy nowy termin po raz drugi. 

9. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do obioru końcowego. 

10. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót najpóźniej w terminie 
trzech dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 6, 7 i 8. 

10a. W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru końcowego (rozumianego jako 
powołanie komisji odbiorowej) w terminie 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości, Wykonawca ma 
prawo dokonać odbioru jednostronnego uprawniającego go do wystawienia faktury końcowej 

11. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz 
Ŝądaniu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót wadliwie wykonanych. 
Usunięcie winno być stwierdzone protokolarnie. 
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13. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 
piśmie. Istnienie wady lub usterki strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia 
wady lub usterki. Usuniecie powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie je 
Zamawiający, obciąŜając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 

15. Zamawiający zwoła w trakcie trwania rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru 
ostatecznego. 

16. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym, a wskazanych przez komisję w protokole odbioru ostatecznego 

17. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni od powiadomienia 
go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

18. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1/ jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, 
2/ jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a/ jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b/ jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić 
od umowy. 

19. W przypadku dokonywania przez strony umowy odbioru częściowego wykonanych robót, zapisy niniejszego 
paragrafu, w szczególności ust. 6 – 12, stosuje się odpowiednio.  

 
§ 11 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
a). Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim 
wypadku dostawca lub Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu za juŜ 
wykonane roboty. 

b). Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego 
złoŜonego na piśmie. 

c). Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac pomimo wezwania 
Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 

d). Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1 miesiąc. 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia. 
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciąŜają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
1/ w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która odstąpiła od umowy. 
3/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robotnie objętych niniejszą umową, jeŜeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego. 

4/ Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie 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: 

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

roboty zabezpieczające. 
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c). rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, urządzeń 
związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, chyba Ŝe Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych urządzeń. 

d). przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
e). dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, zakupione i zamówione materiały i 

urządzenia przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia, 
f). zwrotu poniesionych przez Wykonawcę jego podwykonawców kosztów zaliczek wymaganych 

przez dostawców na zakup urządzeń i materiałów. 
 

§ 12 Postanowienia końcowe 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określił warunki takiej zmiany. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem niewaŜności. 
3. Strony ustalają, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, Prawo Budowlane i Kodeksu cywilnego. 
4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o kaŜdej zmianie adresu lub numeru. 
5. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust.4, pisma dostarczone pod adres wskazany w 

niniejszej umowie uwaŜać się będzie za dostarczone. 
6. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowego właściwego 

dla Zamawiającego. 
7. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kaŜdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJACY                                     WYKONAWCA 

 


