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I. Dane Zamawiającego 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju 
ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej 
strona internetowa: http://firlej.naszabiblioteka.com/ 
 
adres do korespondencji 
Urząd Gminy Firlej 
ul. Rynek 1, 21-136 Firlej  
 
Fax  81 85 75 081 
nr konta bankowego: 73 8707 1016 0205 0760 2002 0004 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 
zm. – dalej ustawa).  
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej 5 186 000 euro. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy budynku Filii 
Bibliotecznej w Sobolewie 
 
Realizacja robót budowlanych na podstawie: 
- decyzji nr 786/2013 znak AIB 6740.883.2013 pozwolenie na budowę budynku Filii 
Bibliotecznej w miejscowości Sobolew Kolonia wraz z instalacjami wewnętrznymi , 
zewnetrzną instalacją kanalizacyjną do szczelnego zbiornika na scieki sanitarne, 
przyłączem wodociągowym, wlz, utwardzeniem terenu, miejscami parkingowymi oraz 
zjazdem publicznym z drogi powiatowej nr 1529L ( dz. nr. ewid. 237 ) na 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 236, 
obręb ewid. Sobolew Kolonia, gmina Firlej 
 
Parametry budynku: 
- powierzchnia zabudowy budynku – 279,00m2 
- powierzchnia użytkowa budynku – 239,50m2    
- kubatura budynku – 1 550,00m3 
 
 
Zakres prac: 
- roboty przygotowawcze i ziemne - zebranie ziemi urodzajnej, wykopy 
fundamentowe z wywozem urobku; 
- fundamenty – zaprojektowano ławy fundamentowe wylewane na mokro na placu 
budowy z betonu C16/20 zbrojone stalą gatunku A-III, posadowione na głębokości 
1,00 m poniżej projektowanego poziomu terenu. 
Pod fundamentami należy zastosować warstwę chudego betonu C7,5. Grubość 
otulenia 5 cm. 
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Fundamenty zaizolować 2 warstwami bitizolu lub korlizolu. Z fundamentów 
wyprowadzić 9 trzpieni żelbetowych, zbrojonych 4 fi12, strzemiona fi6 co 25cm. 
Stopy fundamentowe 80/120 pod trzpienie żelbetowe – zbrojone krzyżowo fi2mm 
(stal A-I 34GS) co 12cm. Szerokość ław fundamentowych: 50cm. 
 - ściany podziemne - wykonać z bloczków betonowych: od wewnątrz bloczki 
betonowe M 6 gr. 24cm. Od zewnątrz ocieplenie z płyt polistyrenu ekstrudowanego 
gr. 8cm w pionie na pełną wysokość ścian fundamentowych (ok. 90cm). 
Na tak wykonanych ścianach wykonać izolacje pozioma z dwóch warstw papy 
asfaltowej lub folii izolacyjnej fundamentowej. Części ścian wystające ponad 
powierzchnie terenu (cokół) należy obłożyć płytkami klinkierowymi. 
- ściany - w systemie ścian dwuwarstwowych: pustak ceramiczny lub gazobeton gr. 
24cm i ocieplenie ze styropianu gr. 12cm. W ścianie zewnętrznej wykonać 9 trzpieni 
żelbetowych, zbrojonych 4 fi12, strzemiona fi6 co 25cm. Na ścianach wykonać 
żelbetowy wieniec obwodowy z betonu C20/25, zbrojony 4 prętami fi12, 
strzemiona fi6 co 30cm. Do wieńca montować siodełka do mocowania wiązarów 
dachowych - stalowe ocynkowane. Rozstaw siodełek zgodnie z rysunkiem 
konstrukcji dachu co ok. 1m. 
- nadproża – prefabrykowane typu L19 po dwie belki nadprożowe układane na 
podmurówce z min. 3 warstw cegły pełnej.  
- konstrukcja dachu - konstrukcja dachowa z prefabrykowanych wiązarów 
drewnianych łączonych płytką kolczastą z blachy stalowej nierdzewnej o gr. 2mm z 
kolcami o wys.20mm w technologii Mitek lub równoważnej. Wiązary osadzane w 
stalowych siodełkach montowanych w wieńcu żelbetowym. Rozstaw wiązarów co 
100cm. Konstrukcję z kratownic należy stężyć deskami mocowanymi do górnego jak 
również do dolnego pasa kratownicy co najmniej po trzy wiązary łącznie. 
- pokrycie dachu z blachodachówki układanej na łatach drewnianych o wym. 3x5cm. 
Pod blachodachówka ułożyć folię wiatroszczelną mocowana za pomocą kontrłat o 
wym. 2x4cm. Pod folią pozostaje przestrzeń wentylowana – nawiew pod okapem, 
wywiew na całej długości kalenicy. Wyposażyć w płotki śniegowe, i ławy 
kominiarskie. 
- opierzenia z blachy powlekanej gr. 0,8 mm. Rynny i rury spustowe z blachy 
powlekanej. 
- kominy wentylacyjne i dymowe - przewody wentylacyjne z zastosowaniem kształtek 
ceramicznych. Przewody dymowe z zastosowaniem systemu Schiedel lub 
równoważnego. Średnica przewodów spalinowych fi20cm. 
Kominy ponad dachem obmurowane płytkami klinkierowymi. Przekryte płytą 
betonową zabezpieczoną powłoką bitumiczną. Wentylacja grawitacyjna wspomagana 
mechanicznie uruchamiana razem z włącznikiem światła. 
- izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne - ściany fundamentowe izolować w pionie 2 
x lepikiem asfaltowym, w poziomie 2 x papa asfaltowa na lepiku. Posadzki parteru 
izolować 2 x folia PE 0,2mm. W pomieszczeniu magazynu oleju zastosować folię w 
płynie Atlas Prestiże ( lub równoważną )  w posadzce oraz na ścianie do wys. 50cm. 
- stolarka okienna i drzwiowa - stolarka okienna pcv w kolorze brązowym. Okna 
zespolone, podwójnie szklone, z PCV – profil 5-komorowy. Współczynnik k=1,1 
W/m2K. W oknach montować nawiewniki ręcznie sterowane.  
Drzwi Dz1, Dz2, D4 aluminiowe. 
Drzwi wewnętrzne typowe płycinowe. Drzwi do ustępu samozamykające. 
- elewacje – docieplenie metodą lekką-mokrą,  płyty styropianowe zbrojone siatką, 
tynk mineralny malowany farbami silikatowymi. Cokół tynk mozaikowy, 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych z betonowej kostki brukowej gr. 6cm, poręcze 
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stalowe malowane proszkowo, 
- wewnętrzna linia zasilająca; 
- montaż latarni parkowych; 
- przyłącze wodociągowe - przyłącze z rur PE63 w wykopach; 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej - przyłącze z rur PCV160 od budynku do 
bezodpływowego zbiornika o pojemności 10,0m3; 
- utwardzenia terenu - wykonanie utwardzeń terenu z betonowej kostki brukowej gr. 
8cm na podsypce cem-piaskowej na podbudowie tłuczniowej gr. 20cm, podsypka 
piaskowa średniej grubości 40cm. 
- wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,  
centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej 
mechanicznie 
 
 
Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne materiałów budowlanych lub 
producentów  nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy pzp, a maja jedynie za 
zadanie określenie parametrów technologicznych urządzeń i materiałów, co oznacza, 
że Zamawiajacy dopuszcza materiały i urządzenia równoważne. Wszędzie tam gdzie 
w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja 
techniczna  i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 
normalizacyjne, Zamawiajacy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca będzie stosował wyłącznie materiały 
posiadające aktualne świadectwo wprowadzenia do obrotu. 
 
Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe oraz powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjną wykonanych robót. 
 
Wykonawca wykona badania i pomiary sprawności wykonanych instalacji i urządzeń. 
 
Wykonawca wyposaży obiekt w niezbędne oznakowanie oraz sprzęt gaśniczy 
zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca udzieli  60 miesięcznej  gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

Zamawiajacy nie przewiduje zamówień uzupełniających, 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

Lp. Opracowanie 

1 Projekt budowlany Budowa Budynku Filii Bibliotecznej w miejscowości 
Sobolew Kolonia wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrzną instalacją 
kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne, z 
przyłączem wodociągowym, wlz, oraz utwardzeniem terenu dz. nr 236 obręb 
14 ,Sobolew Kolonia, gm. Firlej 
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2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru Robót 

3 Przedmiar robót  
- branża budowlana, 
- branża elektryczna 
- branża sanitarna 
- zagospodarowanie terenu 

 
Zaleca się przeprowadzenie wizji w miejscu wykonania zamówienia.  
Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające 
właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.  
 
Zadanie współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet 
"Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek." 
      
KLASYFIKACJA WEDŁUG SŁOWNIKA CPV 
 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

 
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W 
przypadku przewidywanego przez Wykonawcę zatrudnienia podwykonawców należy 
w ofercie podać jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy, lub wskazać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby 
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1. 
 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2014 roku 
 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 
 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia. 
 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
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Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie co najmniej dwóch robót budowlanych budowy, przebudowy lub remontu 
budynków o kubaturze co najmniej 1000m3   o wartości minimum 500 000,00zł brutto 
każda.  

Wartość robót podanych w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg 
średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy spełniają ten warunek łącznie. 

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą na stanowisko 
kierownik budowy - posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, uprawniające 
do wykonywania samodzielnych funkcji i technicznych w budownictwie bez 
ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - przy czym osoba ta musi 
posiadać co najmniej 5 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy  
 
Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz. U., Nr 83, poz. 578). 
 
Dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniejszych przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe 
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy 
Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 
r., Nr 63, poz. 394).  
 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy spełniają te warunki łącznie. 
 

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 
 
- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą 
niż 500 000,00 zł. 
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- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 500 000,00 zł. 
 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy spełniają te warunki łącznie. 
 
2 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek powyższy powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 
 
3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek powyższy powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 
 
4. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków 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 
wykonywaniu zamówienia. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [w formie 
oryginału]; 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone; 

c) dowodami, o których mowa w pkt b) są: 
- poświadczenia, 
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,  
- w miejsce poświadczeń dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, 
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określone w § 1 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817); 

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 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 do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

f) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [w formie oryginału]; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 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 - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt b-d 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
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zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
oświadczenie w sprawie złożenia Listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

5. Dokumenty podmiotu trzeciego 
5.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa rozdz. V 
ust. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w ust. 2. 
5.2. W przypadku określonym w rozdz. V ust. 4 SIWZ do oferty należy załączyć 
pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia [w 
formie oryginału] 
5.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11 Rozporządzenia Prezesa rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) , a także innych dokumentów, dotyczących 
sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) dokumentów dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 
1. Adres do korespondencji: 
 
Urząd Gminy Firlej 
ul. Rynek 1, 21-136 Firlej  
Fax 81 85 75 081 
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Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były 
kierowane wyłącznie na ten adres. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu przy 

przekazywaniu następujących dokumentów: 
a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 
b) modyfikacje treści siwz, 
c) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
d) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
e) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek 
rachunkowych w obliczeniu ceny, 
f) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek 
rachunkowych, 
g) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 
h) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy 
zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, 
i) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między 
zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach 
wymagających zachowania pisemności postępowania. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Piotr Kasperek fax 
81 85 75 081. 

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień nie później niż 2 dni przed terminem 
składania ofert. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, 
którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie 
internetowej. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do 
składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną w ten 
sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i umieszcza na stronie 
internetowej, na której umieścił treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano 
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specyfikację oraz na stronie internetowej na której umieścił treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

13. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy 
odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

 
VIII. Zamawiający żąda wniesienia wadium  
 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych ) przed  terminem składania ofert.  
2. Dowód wniesienia wadium w formie gwarancji należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego, Urząd Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej pok. 23 - 
sekretariat. 

3. Wadium może być wnoszone: 
a) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w banku BS w Lubartowie 

Oddział Firlej, numer rachunku: 73 8707 1016 0205 0760 2002 0004 
Na dowodzie wpłaty/przelewie należy zaznaczyć: wadium – budowa biblioteki   

b)  Wadium powinno zostać wpłacone przed upływem terminu składania ofert, 
przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty 

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego 
(beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, 
o których mowa w pkt 12 a), b), c) bez potwierdzania tych okoliczności,  

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin 
związania ofertą, 

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium 

zostanie przez zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 
7. W ofercie należy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić 

wadium. 
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

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

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu 
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jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez zamawiającego. 

12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na 
rzecz zamawiającego jeżeli: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 pzp, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 

 

IX. Termin związania ofertą 
 
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty określone w rozdz. VI SIWZ oraz: 
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy z wykorzystaniem 
wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ [w formie oryginału] oraz kosztorys ofertowy 
[w formie oryginału] sporządzony na podstawie przedmiaru robót; 
b) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania 
wykonawcy - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za 
zgodność z oryginałem (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y 
wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 
organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do 
jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e; 
c) w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, iż rozwiązania równoważne 
spełniają wymagania Zamawiającego.   
2. Uwagi dotyczące przygotowania oferty. 
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do 

pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem 
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czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 
tłumaczeniami na język polski. 

b) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w formie elektronicznej. 

c) Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzeniu 
przedmiotowego postępowania jest prawo polskie. 

d) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
e) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.  

f) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Osoba/osoby 
udzielająca/udzielające pełnomocnictwa powinna/powinny figurować w aktualnym 
odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie, właściwym dla 
formy organizacyjnej wykonawcy.  

g) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest 
zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą 
być podpisane przez zobowiązane osoby. 

h) Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać 
wszystkie informacje oraz dane. W przypadku, gdy jakakolwiek część 
dokumentów nie dotyczy wykonawcy należy na załączniku wpisać: „NIE 
DOTYCZY”. 

i) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę. 

j) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony 
oferty wraz załącznikami powinny być ponumerowane. 

k) Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia. 

l) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach: 
• nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,  
• informacji dotyczących ceny,  
• terminu wykonania zamówienia,  
• okresu gwarancji,  
• warunków płatności. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.  
 
Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch nieprzezroczystych  i zabezpieczonych 
kopertach 

- zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego i  
zawierać oznaczenie:  

Przetarg nieograniczony - Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Sobolewie 

oraz „Nie otwierać przed 08.05.2014 godz. 8.30” - bez nazwy i pieczątki 
wykonawcy; 
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-  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być opisana jak wyżej oraz 
zawierać nazwę i adres  wykonawcy 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym 
terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem 
„zmiana” lub „wycofanie”. 
UWAGA! 
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
Zamawiajacy wyznacza miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Firlej, ul. 
Rynek 1, 21-136 Firlej pok. 23 (sekretariat) w terminie do dnia 08 maja 2014 
roku, do godz. 8.30. 

 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 maja 2014 r. o godz. 8.40  w siedzibie 
Urzędu Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej – pok. 21. 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  

2. Cena oferty może być tylko jedna. 
3. Zaleca się, aby kosztorys ofertowy został sporządzony metodą kalkulacji 

uproszczonej. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości 
we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze robót. 

4. Zamawiający informuję, iż na dzień wszczęcia postępowania na przedmiot 
zamówienia obowiązuje 23% stawka podatku od towarów i usług (VAT). 

5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizowania 
zamówienia i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i 
odbiorem, a w szczególności: 

a) roboty określone dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

b) roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania 
przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy 
techniczne, 

c) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i 
utrzymania zaplecza budowy), 

d) koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, 
e) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań, 
f) koszty związane z bieżącym utrzymaniem w czystości dróg dojazdowych i 

chodników, 
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g) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i 
kierowników robót, 

h) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  
i) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, 
j) koszty zużycia energii elektrycznej i wody, 
k) należny podatek VAT, 
l) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą 

wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z 
warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką 
budowlaną. 

6. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 
§ 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U., nr 68, poz. 360). 

 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium: 
Cena – 100 % 
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 100%  
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru Wykonawcy z użyciem aukcji elektronicznej. 
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w postępowaniu podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
(tzw. konsorcjum) zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy 
wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
Ponadto zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia zawarli umowę zawierającą w szczególności następujące 
postanowienia: 
a) dokładnie określony cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa, 
b) dokładne określenie działania, które mają zostać podjęte dla zrealizowania 

zakładanego celu gospodarczego oraz zadania konsorcjantów – zaleca się 
wskazanie, które dostawy będzie wykonywał każdy z konsorcjantów, 

c) oznaczony czas trwania konsorcjum, 
d) zawarte stwierdzenie o solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego, 
e) określony sposób prowadzenia spraw konsorcjum. 
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy 
w całości przez partnera kierującego [Lidera] lub od wszystkich partnerów łącznie lub 
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od każdego z osobna.  
3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest zobowiązany do 

przedstawienia przed zawarciem umowy: 
a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z rozdz. XV SIWZ; 
b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: kopię zaświadczenia 
o  wpisie  na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby 
planowanej na stanowisko kierownika budowy. 

 
XV. Zamawiający wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie, Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego: 73 8707 1016 0205 0760 2002 0004 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać 
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 
1 ustawy. 

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

7. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania  
zamówienia i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.  

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

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do SIWZ. 
3.  Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych istotne zmiany niniejszej 

umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w 
niniejszym paragrafie siwz oraz pod rygorem nieważności wymagają formy 
pisemnej. Dopuszcza się zmiany umowy w następujących przypadkach: 
1) wprowadzenie/zmiana podwykonawcy,  
2) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową,  
3) zmiany stawki podatku VAT,  
4) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na: 

a) dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia 
nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania 
umowy przepisów ustaw i rozporządzeń,  
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b) okoliczności niezależne od stron umowy powodujące przerwę w wykonaniu 
umowy, przy czym powody tej przerwy muszą być potwierdzone odpowiednim 
zapisem w dzienniku budowy; 
c) warunki atmosferyczne, w szczególności: warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, klęski żywiołowe; 
d) kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego 
lub osoby trzecie inwestycjami. 

 
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie 
uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany. 
 
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

-  wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
- podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną 
ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający 
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

Odwołanie wnosi się: 
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być 
prowadzone tylko w walucie polskiej PLN. 
 
XIX. Koszty udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
XX. Zawartość SIWZ 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnieniu warunków  
Załącznik nr 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób 
Załącznik nr 6 -  Dokumentacja projektowa 

- Projekt budowlany 
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- Przedmiar robót 

- branża budowlana, 
- branża elektryczna 
- branża sanitarna 
- zagospodarowanie terenu 
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PROJEKT UMOWY  

 

W dniu YYYYYY 2014 roku w Firleju, pomiędzy   

Gminną Biblioteką Publiczną w Firleju 

ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej 

NIP 714-11-04-188 

zwaną w dalszym tekście „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 

Beatę Moczarską  -  Dyrektora   

a YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

zwaną(-ym) w dalszym tekście „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną(-ym) przez: 

YYYYYYYYYY.. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 z późn. zm. ) wyboru oferty Wykonawcy – została zawarta umowa następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty budowlane:  

budowy budynku Filii Bibliotecznej w Sobolewie. 

2. Realizacja robót budowlanych na podstawie  

- decyzji nr 786/2013 znak AIB 6740.883.2013 pozwolenie na budowę budynku Filii 

Bibliotecznej w miejscowości Sobolew Kolonia wraz z instalacjami wewnętrznymi , 

zewnętrzną instalacją kanalizacyjną do szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne, przyłączem 

wodociągowym, wlz, utwardzeniem terenu, miejscami parkingowymi oraz zjazdem 

publicznym z drogi powiatowej nr 1529L ( dz. nr. ewid. 237 ) na nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 236, obręb ewid. Sobolew Kolonia, gmina 

Firlej. 

 

TERMIN WYKONANIA 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do   

YY.YYYYYYY.. ..  

 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§ 1, ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
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netto złotych YYY.. (słownie: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY..YYY), 

brutto złotych YYYYYY. (słownie: YYYYYYYYYYYYYYY..YYYYY), 

w tym VAT YY.% tj.  złotychYYYY( słownie: YYYYYYYYYYYYY.YY...),  

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można 

było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może - z tytułu ewentualnego 

zwiększenia ilości robót – rościć sobie żadnych pretensji do Zamawiającego i żądać 

zwiększenia wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem  ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

a) roboty określone SIWZ, przedmiarami robót (pełniącymi funkcję pomocniczą)  oraz 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie,  

b) roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania przedmiotu 

umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, 

c) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy,  utrzymania 

zaplecza budowy, montaż tablic informacyjnych), 

d) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań, 

e) oznakowanie oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt zgodnie z wymogami 

ppoż,  

f) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika robót, 

g) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

h) koszty zużycia energii elektrycznej i wody, 

i) należny podatek VAT, 

j) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami 

technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną.  

4.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy ( ceny ) o kwotę 

wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania 

obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie: 

 - płatnością częściową – po zrealizowaniu stanu surowego zamkniętego budynku, 

 - płatnością końcową.   

6. Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego i będzie płatna przelewem na rachunek 

wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przy czym 

wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego 
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dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktura VAT dla Zamawiającego: 

a) oświadczenie Wykonawcy  oraz dowody zapłaty potwierdzające, że zostały dokonane 

stosowne zapłaty na rzecz wszystkich podwykonawców  lub dalszych podwykonawców za 

roboty budowlane wykazane w protokole odbioru, 

b) oświadczenia wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

potwierdzających, że na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego otrzymali od 

Wykonawcy całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie 

zgłaszają roszczeń finansowych do wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wskazane w 

protokole odbioru. 

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

Zamawiajacy dokonuje bezpośrednio zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

10. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin płatności 30 dni. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiajacy jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.  w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag 

Zamawiajacy może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1/ wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

dokumentacją,  oraz prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami bhp, SANEPID, 

p.poż., wiedzą techniczną, wskazówkami i zaleceniami Inwestora. Zamawiający 

dopuszcza możliwość żądania od Wykonawcy harmonogramu prowadzenia robót oraz 

realizacji robót zgodnie z tym harmonogramem; 

 2/ wykonanie przedmiotu umowy z własnych wyrobów/materiałów, które nadają się do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepisów 

obowiązujących w tej materii, oraz odpowiadających jakościowo wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

3/ dostarczenie Zamawiającemu, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, kompletnej 

dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych przez Wykonawcę; 

4/  zabezpieczenie terenu prowadzonych prac; 

5/  w czasie realizacji robót: 

a) zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę wymienioną w § 

6 niniejszej umowy, 

b) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową 

oraz koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców, 

c) wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą, 

d) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót, 

e) utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i 

zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci, 

f) codzienne utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie prawidłowej 

organizacji robót,  

g) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie 
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robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego; 

h) wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań; 

j) bieżące prowadzenie dziennika budowy; 

6/ umożliwienie wstępu na miejsce objęte pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie - Prawo budowlane oraz 

udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

7/ po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy, przekazanie go Zamawiającemu 

w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót; 

8/ zawiadamianie Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu; 

odpowiedni wpis powinien być wniesiony do dziennika budowy na trzy dni przed 

wyznaczonym terminem; 

9/ przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za 

wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów; 

10/ naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na 

koszt Wykonawcy; 

11/ ponoszenie wszystkich kosztów i opłat za wodę i energię elektryczną. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a/ przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji,  

b/ wprowadzenie Wykonawcy na budowę w ciągu 7 dni od podpisania umowy, 

c/ doręczenie Wykonawcy dziennika budowy najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę, 

d/ dokonanie odbiorów końcowych robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania robót lub wbudowywanych 

materiałów o ile proponowane zmiany będą korzystne dla Zamawiającego. 

Wprowadzenie zmiany będzie dokonywane na uzasadniony pisemny wniosek 

Wykonawcy. 

NADZÓR 

§ 6 

1. Ze strony Wykonawcy funkcję kierownika budowy sprawował będzie: Y.., upr. nr YYY. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową w przypadku stwierdzenia 

nie posiadania odpowiednich uprawnień przez osobę pełniącą  funkcję kierownika budowy. 

3.  Dopuszcza się  zmianę osoby pełniącej  funkcję kierownika budowy na  uzasadniony 

pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 
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4. Funkcję inspektora nadzoru sprawował będzie: YYYY. upr. nr YYYYY 

 

WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

§ 7 

1. Do odbioru robót Zamawiający przystąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

2. Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 30 dni roboczych liczonych od dnia 

rozpoczęcia odbioru. 

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne 

wykonanie prac zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu stosownymi zapisami w 

dzienniku budowy. 

4. Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy n/w dokumenty: 

- certyfikaty, świadectwa techniczne, badania,  

- protokoły odbiorów częściowych, 

- protokoły badań i pomiarów, 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

- dokumenty gwarancji producenta na  materiały, jeżeli producent udzielił takiej gwarancji, 

- oświadczenie o prawidłowości wykonania prac. 

5. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie strony.  

6. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 

ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad.  

      W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 lit b) niniejszej umowy. 

b) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to: 

* Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, z zastrzeżeniem prawa do 

naliczenia kary umownej zgodnie z § 9 ust.1 lit. c) umowy. 

* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami 

wymienionymi w § 9 ust. 1 lit. d) niniejszej umowy albo żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 9 

ust.1 lit. c) umowy. 

7. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.  

8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z 
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winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania 

komisji odbioru, jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia 

odbioru. 

GWARANCJA  

§ 8 
1. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela YYYYY gwarancji, za wady 

fizyczne przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy.  

2. Dokumenty gwarancyjne oraz dokumenty niezbędne do realizacji uprawnień 

gwarancyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie 

odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu,  

3. Gwarancja obejmuje:  

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 

udzielonej gwarancji,  

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 

montażu jak i powstałych w okresie gwarancji.  

4. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

b) normalnego zużycia budynku lub jego części,  

c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem 

wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Instrukcje zostaną 

sporządzone odrębnie na każdą z inwestycji. 

7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych 

instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą 

wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności 

zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych 

przez producentów elementów podlegających gwarancji.  

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł 

uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji 
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i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami 

eksploatacji. 

10. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, 

sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca 

lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad 

i usterek w terminie 5 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii 

urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.  

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

5 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 11, Zamawiający zleci usunięcie 

tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub 

potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez ryzyka 

utraty gwarancji.  

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Zamawiającego.  

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

16. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje 

się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub 

usterek, a datą ich usunięcia.  

18. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu  

go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było 

uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.  

19. Zamawiający i Wykonawca na wniosek Zamawiającego na 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi dokonują przeglądu obiektów i urządzeń zrealizowanych  

i zamontowanych na podstawie niniejszej umowy. Z przeglądu spisywany jest protokół, w 

którym wymieniono usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.  

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy.  

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
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tych wad lub usterek w terminie 5 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie 

możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 

21. Data podpisania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia będzie dniem początku 

biegu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót, urządzeń i sieci strukturalnej składających 

się na przedmiot zamówienia, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów. 

 
RĘKOJMIA 

§ 9 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy 

w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego na piśmie terminu do usunięcia usterek. 

3. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie pokrywał  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie 

pomniejszenie. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zarówno za wady, o których 

Zamawiający wiedział w chwili odbioru robót, jak i za wady ujawnione w terminie,  

o którym mowa w ust.1. 

 KARY UMOWNE 
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – karę umowną w wysokości      0,1 

%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji / rękojmi 

za wady – karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad;  

c) z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie kwalifikują się do usunięcia – karę 

umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za dany zakres robót (branż), którego te 

wady dotyczą; 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

e) za braku zapłaty lub nieterminową zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień 

zwłoki, 
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f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00zł za każdy  

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt  umowy lub jej zmiany 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00zł za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmiany 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego  zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamwiajacego terminie w wysokości 

1000,00złotych 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

b) za opóźnienia w zapłacie faktur, odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. Strony zastrzegają swoje prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 11 

l. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy; 

b) Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany 

nie realizuje umowy przez okres co najmniej 30 dni, co w ocenie Zamawiającego nie 

gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego 

opóźnienia zostanie dokonane na piśmie; 

c)  pomimo   uprzednich  pisemnych   2-krotnych   zastrzeżeń   ze   strony Zamawiającego - 

Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący 

sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza inspektor nadzoru;                                      

d) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem; 
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e) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru; 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą 

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim 

przypadku: 

a) zapłata za wykonane prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego 

Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót 

wykonanych przez innego Wykonawcę. 

b) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołów odbioru 

procentowego zaawansowania robót, sporządzonych na bazie harmonogramu rzeczowo  

finansowego, podpisanych przez właściwych inspektorów nadzoru budowlanego, 

kierownika budowy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. W przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony 

zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie, wykorzystując 

również zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, gdy zwłoka w zapłacie faktur przez 

Zamawiającego przekracza 60 dni. 

5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o przyczynie odstąpienia 

od umowy. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za roboty 

wykonane, a ustalenie zapłaty nastąpi na podstawie protokołów odbioru procentowego 

zaawansowania robót, sporządzonych na bazie harmonogramu rzeczowo  finansowego, 

podpisanych przez właściwych inspektorów nadzoru budowlanego, kierownika budowy 

oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 12 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach 

przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych istotne zmiany niniejszej umowy 

dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym 

paragrafie siwz oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. Dopuszcza się 

zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) wprowadzenie/zmiana podwykonawcy,  

2) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
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odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

zgodnie z dokumentacją przetargową,  

3) zmiany stawki podatku VAT,  

4) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na: 

a) dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia 

nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy 

przepisów ustaw i rozporządzeń,  

b) okoliczności niezależne od stron umowy powodujące przerwę w wykonaniu 

umowy, przy czym powody tej przerwy muszą być potwierdzone odpowiednim 

zapisem w dzienniku budowy; 

c) warunki atmosferyczne, w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, klęski żywiołowe; 

d) kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 

osoby trzecie inwestycjami. 

 

 

PODWYKONAWCY 
 

§ 13 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres prac podwykonawcom 

wskazanym w ofercie Wykonawcy, złożonej w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego: YYYYYYYYYYYY.. 

2. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów, w tym art. 

6471 kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 

zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny  

z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.  

3. W umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych 

Wykonawca: 

1) ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz 

zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie robót 

budowlanych, 
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2) ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez 

podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym 

podwykonawcom, 

3) uzależnić obowiązek zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy po 

wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom, 

4) ma obowiązek przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów 

umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami 

potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do 

reprezentowania stron tych umów, a także za zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, 

przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania, a także obowiązek przedłożenia 

Zamawiającemu podpisanych umów najpóźniej 7 dni od ich podpisania, 

5) nie może wprowadzić postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przed podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 

ustanowionego przez podwykonawcę do zwrotu przez Zamawiającego 

Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiajacy wymaga, aby zapisy umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo 

nie były sprzeczne z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz 

zapisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 90 grudnia 

2013 roku ( dz. U. z 2013r, poz. 1473 ) dotyczącej podwykonawstwa. 

6. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu umów, które będą zawierane z 

podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegających zleceniu, a także dokumentów 

potwierdzających uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do 

reprezentowania stron tych umów. Zamawiajacy, ma 14 dni od dnia przedstawienia mu 

przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą na zgłoszenie w formie pisemnej 

zastrzeżeń. 
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7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopie poświadczonych za zgodność z 

oryginałem umów zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

Zamawiający  może w terminie 14 dni od przedłożenia umowy zgłosić do niej sprzeciw 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. Zamawiający nie wymaga przedkładania umów o podwykonawstwo na 

roboty budowlane:   

a) w których wartość dostaw lub usług nie przekracza 0,5 % wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego,  

b) których wartość nie przekracza 50.000 zł. 

 
9. Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów określone w ust. 3-8. odnoszą 

się odpowiednio do zmian ich treści. 

10. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych z 

podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umowy. 

11. Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz 

podwykonawców za wykonane roboty objęte niniejsza umową. 

12. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w w ust. 2-11, 

stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.  

 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 14 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wartości oferty brutto w wysokości YYYY zł w formie YYYYY.  

2. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania  

w zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

5. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia  

w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem 
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aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 

do umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy, bez uzyskania 

pisemnej ( pod rygorem nieważności ) zgody Zamawiającego 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, zaś w sprawach formalnoprawnych przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 17 

Sprawy sporne rozstrzyga właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny. 

 

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla zamawiającego 1 dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
 
 


