
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Kasyna w Pionkach

Znak sprawy: IR.2710.16.2011

S P E C Y F I K A C J A 
I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, o wartości  szacunkowej  nie przekraczającej  kwoty 
wynikającej z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane:

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Kasyna w Pionkach

I. Informacje o zamawiającym
1. Zamawiającym jest:

Nazwa: Gmina Miasto Pionki
Adres: Aleja Jana Pawła II 15,  26-670  Pionki
Regon: 000 525 375
NIP:  812-10-00-279
Nr telefonu: 48 34 14 201
Nr faksu: 48 34 14 204,
Adres e-mail: burmistrz@pionki.pl
Strona internetowa: www.pionki.pl , www.bip.pionki.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są na stronie internetowej 
www.bip.pionki.pl w części „Ogłoszenia”.

 
II. Tryb udzielenia zamówienia
1.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, a 
także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

2.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości 
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp.

3.  Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 
ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
1)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3)  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy pzp,
4)  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5)  Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w 
swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.
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2.   Przedmiotem zamówienia  są  roboty budowlane  wokół  budynku  Kasyna  przy ul.  Zakładowej  w 
Pionkach, związane z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.:

1)   wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników wokół budynku – wg opracowanej dokumentacji 
projektowej,

2)   urządzenie zieleni wokół budynku – wg opracowanej dokumentacji projektowej,
3)   wykonanie murków, ogrodzenia, schodów i podjazdów do budynku, pergoli,
4)   dostawa i montaż innych elementów małej architektury wokół budynku,
5)   wykonanie kanalizacji deszczowej wokół budynku odprowadzającej wody opadowe do kanalizacji 

deszczowej,
6)   wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wokół budynku.
3.   Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia 

zawarty jest:
1)   w Projekcie zagospodarowania terenu wokół budynku Kasyna przy ul. Zakładowej Nr 5 w Pionkach 

(załącznik nr 3 do SIWZ),
2)   w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 4 do SIWZ),
3)   w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – oświetlenie terenu (załącznik nr 5 do SIWZ),
4)   w Przedmiarze robót zagospodarowania terenu (załącznik nr 6 do SIWZ),
5)   w Przedmiarze robót oświetlenia terenu (załącznik nr 7 do SIWZ),
4.  Prace budowlane należy prowadzić i  wykonać zgodnie z warunkami  określonymi  w Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  wymienioną 
powyżej,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  przedmiarami  robót, 
będącymi załącznikami do SIWZ. 

5.   Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:
1)  roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej,
2)   zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót,

6.   Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie objęte 
dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny 
ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia):

1)   zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy,
2)   przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,
3)   zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,
4)   po  zakończeniu  robót uporządkuje  teren  budowy i teren przyległy oraz przywróci do stanu 

pierwotnego,
5)  przygotuje dokumentację do odbioru końcowego, 
6)  przeprowadzi likwidację placu budowy,
7)  zapewni pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadań wraz z 6 egz. inwentaryzacji 

powykonawczej. Pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne 
sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, które są niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na 
mapach zasadniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniających dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja zarejestrowana w MODGiK 
opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na nośniku CD-
ROM.

7.  Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w innych dokumentach (projekt budowlany, przedmiar robot, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) przy opisie przedmiotu zamówienia 
wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do 
określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie 
jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, 
itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

8.   Uwaga: zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, które trzeba 
uwzględnić przy przygotowywaniu oferty i obliczaniu ceny ofertowej:
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1)   Wykonawca zobowiązany jest wykonać oświetlenie zewnętrzne wokół budynku Kasyna przy 
użyciu opraw oświetleniowych Micenas typu IK10 firmy Indal ze źródłami światła sodowymi o 
mocy 70W lub równoważnymi, spełniającymi nw. warunki:

a)  korpus winien być odlany z jednej części ze stopu aluminium l-2520 metoda grawitacyjną, następnie 
fosforowany mikrokrystalicznie i wymalowany na kolor czarny. 

b)  połączenie pokrywy z korpusem oprawy winno być zapewnione dzięki zawiasom za pomocą osi i nie 
wyjmowanych śrub ze stali nierdzewnej, pozycja przy opuszczaniu jest uzyskiwana za pomocą 
prowadnicy z blokadą na końcu. 

c)  system optyczny winien być dla odbłyśnika wykonany metodą kształtowania hydrodynamicznego i 
poddany oksydowaniu anodowemu, 

d)  szyba i zamek ze szkła wapniowo-sodowego o grubości 4 mm. 
e)  trzonek do mocowania lampy powinien być wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem 

szklanym, zawiera system dostosowany do danego źródła światła. 
f)   oprawa powinna mieć możliwość montażu na słupie rurowym lub podwieszenia na wsporniku za 

pomocą króćca. 
g)  oprawa winna mieć system ochrony IP 66 , który powinien gwarantować długi czas trwałości 

posiadanych danych fotometrycznych ,a przez to zredukować koszty związane z konserwacją i 
zaoszczędzić energię. 

h)  korpus powinien spełniać normę UNE 38252 i zapewnić najwyższą odporność na korozje i działanie 
mgły solnej. 

i)  oprawa powinna swoim kształtem nawiązywać do epoki i stylu „fin de siecle”. 
j)  optyka oprawy winna spełniać warunki olśnienia D6 i dać kontrolę strumienia świetlnego. 
2)   Wykonawca zobowiązany jest wykonać oświetlenie zewnętrzne wokół budynku Kasyna przy 

użyciu słupów żeliwnych, stylowych o charakterze parkowym, w kolorze czarnym i 
przystosowanych do montażu wyżej opisanych opraw.

3)   Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku 
Kasyna przy ul. Zakładowej Nr 5 w Pionkach - załącznik nr 3 do SIWZ, Przedmiar robót 
zagospodarowania terenu - załącznik nr 6 do SIWZ), do budowy chodników i nawierzchni 
utwardzonych wokół budynku Kasyna należy użyć m.in. płyt z gnejsu czerwonego (wiśniowego). 
Zamawiający zmienia ten opis i wymaga, aby do budowy chodników i nawierzchni utwardzonych 
wokół budynku Kasyna użyć płyt z granitu Vanga (w miejsce płyt z gnejsu czerwonego 
(wiśniowego). Wymiary płyt pozostają bez zmian.

4)   Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku 
Kasyna przy ul. Zakładowej Nr 5 w Pionkach - załącznik nr 3 do SIWZ, Przedmiar robót 
zagospodarowania terenu - załącznik nr 6 do SIWZ), do budowy chodników, zatok postojowych, 
nawierzchni utwardzonych, ścieków ulicznych, obramowań jezdni lub chodników należy użyć kostki 
granitowej szarej. Zamawiający zmienia ten opis i wymaga, aby do budowy chodników, zatok 
postojowych, nawierzchni utwardzonych, ścieków ulicznych, obramowań jezdni lub chodników 
użyć kostki granitowej szaro-rudej (w miejsce kostki granitowej szarej). Wymiary kostki granitowej 
pozostają bez zmian. 

5)   Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku 
Kasyna przy ul. Zakładowej Nr 5 w Pionkach - załącznik nr 3 do SIWZ, Przedmiar robót 
zagospodarowania terenu - załącznik nr 6 do SIWZ), należy użyć krawężników kamiennych 
drogowych typu lekkiego o wymiarach 15x25x100cm. Zamawiający zmienia ten opis i wymaga, aby 
użyć krawężników kamiennych drogowych o wymiarach 15x30x100 (w miejsce krawężników 
kamiennych drogowych typu lekkiego o wymiarach 15x25x100cm).

6)   Zamawiający zmienia przedmiot zamówienia poprzez rezygnację z:
      - z zakupu i dostawy telebimu przenośnego (punkt 114 przedmiaru robót),
       - z opracowania, wykonania i montażu pylonu informacyjno-reklamowego muzeum  „czarnej płyty”
         (punkt 115 przedmiaru robót).
7)   Do oświetlenia terenu wokół budynku Kasyna należy użyć 19 szt. nowych słupów oświetleniowych i 

2 szt. słupów istniejących po renowacji – zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót. Na 
każdym z tych słupów należy zamontować jedną oprawę oświetleniową, spełniającą wymagania 
opisane w SIWZ – razem 21 szt. opraw. Zamawiający rezygnuje z montażu kandelabru potrójnego, o 
którym mowa w pkt. 21 przedmiaru robót.
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9.   Zamawiający informuje, że po zakończeniu robót i ich odbiorze od wykonawcy, pielęgnacją 
nasadzeń oraz trawników będzie zajmował się zamawiający. Niemniej jednak Zamawiający 
wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 
lat. Gwarancja dotyczy głównie robót budowlanych. W przypadku nasadzeń oraz trawników 
również obowiązuje gwarancja, jednak z pominięciem przypadków w wyniku braku 
pielęgnacji lub złej pielęgnacji przez zamawiającego.

10. Rozebrane elementy betonowe i inne nawierzchni dróg i chodników pozostają w dyspozycji 
Zamawiającego. Powinny one zostać złożone w jednym miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
niedaleko budynku Kasyna.

11. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie 
krótszy niż 5 lat.

12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia, 
wykonania robót zamiennych. Warunki oraz zasady rozliczania wykonania robót zamiennych oraz 
rezygnacji z wykonania części zamówienia zawarte są we wzorze umowy.

IV. Termin wykonania zamówienia
1.   Okres realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy
2.   Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków.

1.  O udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału, w szczególności dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

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

3.  Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.  Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp.  

Strona: 4



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Kasyna w Pionkach

5.  Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, a 
wymienionych w pkt. VI specyfikacji.  

6.  O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.  Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
1)  Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do 

specyfikacji,
2)  Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
3)  Kosztorys ofertowy.
4)  Potwierdzenie wniesienia wadium
2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca składa 
następujące dokumenty:

1)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp (oświadczenie to jest częścią Formularza ofertowego),

2)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,

3.  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 
1 ustawy pzp (oświadczenie to jest częścią Formularza ofertowego),

4.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
brak dokumentów.

5.  Postanowienia dotyczące składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego (np. konsorcja, spółki cywilne):

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego,
2)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a 
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winno być dołączone do oferty.

3) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta 
ta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

4)  W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy pzp (oświadczenie to jest częścią Formularza 
ofertowego) oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, wymienione w pkt. VI 
ppkt 3 niniejszej specyfikacji, składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci 
wykonawcy wspólnie.

5)  W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) ustawy pzp 
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(oświadczenie to jest częścią Formularza ofertowego) oraz inne dokumenty potwierdzające, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. VI ppkt 2 niniejszej specyfikacji, składa 
każdy z wykonawców oddzielnie.

6.  Postanowienia dotyczące składania oferty przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w:
a) punkcie VI.2 ppkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż 
w terminach określonych pkt 1) lit. a.  

7.  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1)  Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu są składane w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawione do podpisania oferty z 
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

2)  Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
3)  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących wykonawcy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4)  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę.
5)  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.

6)  Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. 
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać 
wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie 
dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów.

8.  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1)  Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2)  Dokumenty niejawne, zastrzeżone w składanej ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany 

przez siebie sposób.
3) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 

prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
4)  Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Z 2003r. Nr 153, poz. 

1503 z późn.zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa 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.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami.

1.  Oferta wraz z załącznikami – pisemnie. 
2.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

informacje (za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami) zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faksem. Nr faksu: (048) 34 14 204.

3.  Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.
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4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
5.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
6.  Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:
Arkadiusz Jurek  tel. 48 3414 231, w godz. 7.30 –15.00
w sprawach formalnych:
Piotr Stolarski tel. 048 3414 228, w godz. 7.30 – 15.00. 

7.   Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania  w sprawach wymagających  zachowania  pisemności  postępowania  o 
udzielenie zamówienia. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść  wadium w 

wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2.  Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy 

Pzp, tj.:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. 
Nr 42, poz. 275).

3.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4.  Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Pionkach  Nr 04 9141 0005 0000 0231 2000 0100
5.  W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  innej  niż  pieniądz -  oryginał  dokumentu 

potwierdzającego  wniesienie  wadium  należy  złożyć  przed  upływem  terminu  składania  ofert  w 
siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. nr1 lub dołączyć do oferty.

6.  Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

IX. Termin związania ofertą.
1.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.  Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Oferta wraz z 
załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna 
jest wersją wiążącą. 

3.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4.  Wykonawca może złożyć jedna ofertę.
5.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.  Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób 

czytelny, pismem czytelnym.

Strona: 7



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Kasyna w Pionkach

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

8.  Wskazanym jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się 
w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

9.  Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu 
znajduje się w punkcie VI niniejszej specyfikacji. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane 
dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej 
specyfikacji.

10.Zaleca się, aby formularz ofertowy był napisany wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierał wszystkie elementy 
wskazane we  wzorze, szczególnie składane przez wykonawcę oświadczenia i deklaracje. 

11.Zaleca się, aby dokumenty dołączone do oferty, a stanowiące jej integralną całość, były sporządzone 
zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (będące załącznikami 
do SIWZ) i zawierały informacje i dane określone w tych wzorcach.

12.Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy. 

13.Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 
lub ewidencji działalności gospodarczej. 

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

15.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, a w treści oferty 
umieszczona informacja o ilości stron. 

16.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany 
w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób następujący:

Oferta na zagospodarowanie terenu wokół budynku Kasyna
nie otwierać przed dniem 27.06.2011 r., godz. 11:10 

17.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

18.Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, która należy 
odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.

19.Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym, związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego, dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w 
walutach obcych.

20.Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 
zwrot:  zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów udziału  w  postępowaniu.  Koszty  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obciążają wykonawcę. 

21.Informacje  dotyczące  aukcji  elektronicznej:  zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji 
elektronicznej.

22.Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane  z przygotowaniem i  złożeniem  oferty.  Zamawiający 
nie zwraca kosztów przygotowania oferty oraz kosztów udziału w postępowaniu.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.  Oferty należy przesłać/składać w siedzibie zamawiającego w Pionkach przy ulicy Aleja Jana Pawła II 

15 (sekretariat), w terminie do dnia 27.06.2011 roku, do godziny 11:00.
2.  Oferty wysyłane pocztą winny być wysłane z takim wyprzedzeniem, aby zamawiający otrzymał je 

przed wyżej określonym terminem. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być 
zaadresowane na adres Zamawiającego.

3.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
Wykonawcy bez jej otwierania. 
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4.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, 
jak i wycofanie oferty, wymaga zachowania formy pisemnej.

5.  Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane i opakowane w sposób opisany w punkcie 
X „Opis sposobu przygotowywania ofert” niniejszej specyfikacji oraz zaadresowane na adres 
zamawiającego i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o 
wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności.

6.  Wykonawca przystępujący do postępowania bierze prawną odpowiedzialność za wykonanie 
przedmiotu zamówienia.

7.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój Nr 3, w dniu 27.06.2011r. o 
godz. 11.10.

8.  Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
9.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie  kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.
10.Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.  Całkowita cena oferty musi być podana w  złotych  polskich cyfrowo i słownie, z  dokładnością  do 

dwóch miejsc  po przecinku.  W  złotych  polskich  będą  prowadzone  również  rozliczenia  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

3.  Wykonawca  określi  cenę  oferty brutto,  która  stanowić  będzie  wynagrodzenie  ryczałtowe za 
realizację całego przedmiotu zamówienia.

4.  Cena  oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  zamówienia  wynikające 
wprost  z  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru 
robót,  jak  również  koszty  nieujęte  w  tych  dokumentach,  a  bez  których  nie  można  wykonać 
zamówienia.  Będą  to  m.in.  następujące  koszty:  podatku  VAT,  wykonania  wszelkich  robót 
budowlanych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  wykonania  wszelkich  robót 
przygotowawczych,  wykończeniowych  i  porządkowych,  zorganizowania,  zagospodarowania  i 
późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i 
utrzymania  zaplecza  budowy  (woda,  energia  elektryczna,  telefon,  dozorowanie  budowy), 
odwodnienia  wykopów,  ewentualnego pompowania  wody,  wywozu nadmiaru gruntu,  ewentualnej 
wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek 
w  przypadku  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem,  odtworzenia  dróg  i  chodników  zniszczonych  w 
trakcie  prowadzenia  robót,  pełnej  obsługi  geodezyjnej  wraz  z  inwentaryzacją  powykonawczą, 
wykonania  dokumentacji  powykonawczej,  koszty  związane  z  odbiorami  wykonanych  robót, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych 
czynności  wynikających  z  umowy,  jak  również  wszelkich  innych  niezbędnych  do  wykonania  i 
prawidłowej  eksploatacji  przedmiotu  zamówienia.  Skutki  finansowe  jakichkolwiek  błędów  w 
dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie 
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

  W  związku  z  powyższym  wymagane  jest  od  wykonawców  bardzo  szczegółowe  sprawdzenie 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  jak  również 
przyszłego placu budowy. 

5.  Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie 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 oferowanej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.  Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie dopuszcza się 
wariantowości cen.
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7.   Zaleca się aby przed obliczeniem ceny Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz 
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

8.  Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, 
pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i 
potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie 
realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, uzyskanie stosownych decyzji 
itp.).

9.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny  ofert.

1.  Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 
jeżeli:

1)  oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejsza specyfikacją,
2)  z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone 

niniejszą specyfikacją,
3)  złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4)  oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
5)  wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2.  W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Maksymalna 

ilość punktów za oferowaną cenę wynosi 100 punktów. Obliczenie ilości punktów za oferowana cenę 
polegać będzie na określeniu ceny i przydzieleniu dla najniższej ceny maksymalnej ilości punktów, a 
następnie przydzieleniu dla kolejnych wyższych cen proporcjonalnie niższej ilości punktów wg 
podanego niżej wyliczenia:

                                  najniższa  cena
                  C  =  ---------------------   x  100

                                                   oferowana  cena
    
  gdzie:

C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym
najniższa cena –  najniższa cena spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert

   oferowana cena – cena z rozpatrywanej (ocenianej) i nieodrzuconej oferty

3.  Oferta, która przedstawia najniższą cenę za przedmiot zamówienia zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
kryteria wyboru. 

2.  Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.  Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” 
w szczególności:

1)  nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)  uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
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3)  uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
4)  termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
5.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1)  w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane faksem, lub
2)  w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane pisemnie,
3)  w przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
6.  Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
7.  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 
postępowania.

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach.
1.  Wszelkie postanowienia zawieranej umowy są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik 

numer 2 do SIWZ.   
2.  Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3.  Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są 

możliwe. Zmiany do umowy mogą dotyczyć:
1)  wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:
a)   Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu 
umowy (np. dokumentacją projektową), w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, 
gdy wykonanie robót zamiennych będzie korzystne dla Zamawiającego pod względem 
ekonomicznym lub użytkowym. 

b)  Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicz-
nej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub nie-
przydatne dla Zamawiającego. 

2)  terminu wykonania zamówienia: termin ustalony w siwz może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 
opóźnień wynikających z:

a)  okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: 
-    wstrzymania robót przez zamawiającego, 
-    konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
-    odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez zamawiającego, 

c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonywania robót, 
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d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności, 

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska 
archeologiczne, 

f) zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych,
g) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia dodatkowego. 
4.   W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym 

że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione 
przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o 
których mowa w punkcie a). 

5.  Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie 
leżących po stronie wykonawcy.

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.
1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
pzp, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI Środki ochrony prawnej tej ustawy.

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy pzp.

XVIII. Informacje dodatkowe
Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.2. 
Rewitalizacja miast Tytuł projektu: Rewitalizacja historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia 
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach nr kancelaryjny wniosku: 913/09.

XIX. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z 
późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

XX. Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji.
załącznik nr 1  - formularz ofertowy
załącznik nr 2  - wzór umowy
załącznik nr 3  - Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Kasyna przy ul. Zakładowej Nr 5 w 

Pionkach,
załącznik nr 4  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
załącznik nr 5  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – oświetlenie terenu,
załącznik nr 6  - Przedmiar robót zagospodarowania terenu,
załącznik nr 7  - Przedmiar robót oświetlenia terenu.

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził:     ......................................................
                                                                                                                                                                                                                                                 /podpis/
                                                                                                                                                                                                                                              

Pionki, dnia 09 czerwiec 2011 r.
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 Załącznik nr 1do SIWZ

...........................................................   Gmina Miasto Pionki 

........................................................... Urząd  Miasta Pionki 
 / nazwa Wykonawcy(ów), dokładny  adres /

Tel./fax .............................................. ul.  Aleja Jana Pawła II 15 
Regon: ............................................... 26 - 670  Pionki 
NIP: ...................................................

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1.     Oferujemy wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku Kasyna przy ul. Zakładowej w 
Pionkach, zgodnie z wymogami oraz w  zakresie prac przewidzianych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem 
Nr 2 do specyfikacji, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości:................................ zł 
(słownie:  ...............................................................................................................................................

        ..............................................................................................................................................................). 
Wynagrodzenie powyższe jest naliczone łącznie z podatkiem VAT w wysokości ...........  %. 

2.     Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 

3.    Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W 
ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

4.    W/w przedmiot zamówienia (roboty budowlane) zostanie wykonany w terminie: 3 miesiące od daty 
podpisania umowy

5.    Udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, na okres 5 lat. Gwarancja 
jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z 
okresem udzielonej gwarancji jakości. Wyrażamy zgodę, aby uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
wygasały wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.

6.     Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy i znany nam jest jego stan faktyczny. 
Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.

7.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i 
akceptujemy jej treść oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia, w tym: 

a)    zapoznaliśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację projektową oraz specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót, 

b)    zapoznaliśmy się z placem budowy.

8.     Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.     Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
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29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655 z późn. zmianami) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych 
informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający. 

10.  Roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale 
podwykonawców*)

        Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) do wykonania n/w zakres prac (część 
zamówienia): ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

11.   Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w terminie i miejscu 
ustalonym przez Zamawiającego. Wszystkie postanowienia wymienionej umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i przyjmujemy je za istotne. 

12.   Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określone w 
art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.), a mianowicie:

1)     posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)     posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3)    dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
4)    znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

13.  Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o zamówienie publiczne z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych**)  (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zmianami).

14.   Oświadczamy, iż wadium w kwocie: 25.000,00zł zostało wniesione w 
formie  .............................................................................................. Wymagany dokument 
potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie 
pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ...............................................................................................

       Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas 
wadium nie podlega zwrotowi. 

15.   Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie 
posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

16.  Do niniejszej oferty dołączam dokumenty wymienione w pkt. VI specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

....................................................                           ........................................................................
              / miejscowość,  data /                                                           podpis osoby / osób / uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*   niepotrzebne skreślić
** w przypadku składania oferty przez konsorcjum oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 Prawa zamówień publicznych musi złożyć każdy ze wspólników konsorcjum 
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załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA  NR IR-3420/ ... / 2010

zawarta w dniu  .........................  pomiędzy  Gminą  Miasto  Pionki  mającą  swą  siedzibę  w 
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawła II 15,  zwaną  dalej  Zamawiającym, reprezentowanym  przez:
Stanisława Mazura  -  Zastępcę Burmistrza Miasta Pionki
a
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
zwanym dalej  Wykonawcą.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku Kasyna przy ul. Zakładowej w Pionkach,  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę treści następującej:

§ 1.  Przedmiot umowy
1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, dotyczącego wykonania zagospodarowania terenu wokół budynku Kasyna przy ul. Zakładowej w 
Pionkach, będącego przedmiotem umowy.

2.   Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania 
określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami do niej, stanowiącej 
integralną część niniejszej umowy. 

3.   Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacją 
projektową), w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie robót zamiennych będzie korzystne 
dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. 

4.  Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykona-
nie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązujący-
mi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragra-
fu lub w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub nieprzydatne dla Zamawiającego. 

§ 2.  Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został zrealizowany w terminie 3 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.
3. Termin ustalony w ust. 2 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

3.1. okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: 
a) wstrzymania robót przez zamawiającego, 
b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 
3.2. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez zamawiającego, 

3.3. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonywania robót, 

3.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności, 

3.5. zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi 
lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 

3.6. zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych,
3.7. zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia dodatkowego. 
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4.   W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i 
zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.1. 

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub 
ich części, tempo robót według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może 
polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi 
działaniami obciążają wykonawcę. 

6. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
wykonawcy.

§ 3.  Obowiązki zamawiającego
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy. 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy. . 
3. Przekazanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z dziennikiem budowy. 
4. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi. 
5. Protokolarne przekazanie wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie realizowany 

przedmiot umowy. 
6. Udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 
7. Zapłata wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
8. Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot niniejszej 

umowy o: 
a) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w 

toku realizacji inwestycji, 
b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez wykonawcę, 
c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez zamawiającego i wykonawcę, 
d) czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem i 

obowiązującymi przepisami. 
9.  Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 
10.Regulowanie płatności wynikających z wystawianych przez wykonawcę faktur. 

§ 4.  Obowiązki wykonawcy
1.   Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających 

się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie 
obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót 
odpowiada wykonawca. 

2.   Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, zorganizowanie placu budowy w tym wykonanie dróg 
i komunikacji, ogrodzenia terenu budowy, instalacji, zabudowań tymczasowych i wszystkich innych czynności 
niezbędnych do właściwego wykonania robót.

3.  Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji 
robót.

4.   Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych.

5.   Zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego i pieszego na wszystkich ścieżkach, drogach, 
chodnikach i parkingach, używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót, a znajdujących 
się wokół placu budowy.

6.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz 
zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane. 

7.   Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z 
realizacją niniejszej umowy. 

8.   Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym dziennika 
budowy i udostępnianie go zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem 
dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

9.   Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem BIOZ” oraz planu zapewnienia jakości i 
stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu. 

10. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zadań wraz z 6 egz. inwentaryzacji 
powykonawczej.

11. Współpraca ze służbami zamawiającego. 
12. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych. 
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13. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania 
podwykonawcom. 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 wynikających z art. 647¹ kodeksu cywilnego. 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty 
w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

14. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 
15. Pisemne zawiadomienie zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 
odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu. 

16. Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 
zadań określonych prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą 
ustawą. 

17. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją 
powykonawczą do dokonania odbioru przez zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych 
obiektów. 

18. Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego i końcowego. Kierownik budowy zgłasza 
gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika 
budowy. 

19. Na każde żądanie zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji 
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo 
w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie 
będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one 
dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy. 

20. Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz 
niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych 
materiałów. 

21. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i 
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę. 

22. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dążeniem do minimalizacji przeszkód 
komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać 
dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. 

23. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek 
prowadzenia robót lub innych działań wykonawcy. 

24. Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie 
ich wciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, 
aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 

25. Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym 
wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania. 

26. Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w 
okresie gwarancji i rękojmi. 

27. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – naprawienie 
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny. 

28. Zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport 
i sprzęt wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i 
ścieżkach. 

29. Sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu 
wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich 
natychmiastową naprawę. 

30. W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej 
szkody. 

31. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót zamawiającemu w terminach 
określonych w §2. 
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32. Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Terminy narad będą 
ustalane przez zamawiającego według potrzeb. 

33. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

34. Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad: 
a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, 
b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i 

terminowego wykonania zobowiązań wykonawcy wynikających z warunków umowy, 
c) podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w §4 ust. 34 pkt a i b. 

35. Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym niż jest 
to niezbędne interesów osób trzecich. 

36. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później 
niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

§ 5.  Podwykonawcy
1.   W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości wykonawca może zlecić część robót do 

wykonania podwykonawcom. 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 wynikających z art. 647¹ kodeksu 
cywilnego. 

2.   Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty 
w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami nn. umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

3.   Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
4.   Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami 

kodeksu cywilnego.
5.   Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego 

za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 
zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 
usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje 
zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

§ 6.  Odbiory częściowe i końcowe 
1.   Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub odbioru końcowego po dokonaniu 

wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. Przez gotowość do odbioru przedmiotu umowy rozumie 
się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów (m.in. certyfikatów, instrukcji, 
atestów na wbudowane materiały, protokołów pomiarów). 

2.   Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót lub odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, i powiadomi 
uczestników odbioru. 

3.   Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą 
umową. 

4.   Odbiór końcowy nastąpi po złożeniu przez wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych tzw. operatu 
kolaudacyjnego, który powinien składać się m.in. z: 
– oryginału dziennika budowy, 
– dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z wymogami zamawiającego, 
– wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, 
– wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez wykonawcę sprawdzeń, 

badań, prób, 
– oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami – pozwolenia na 

budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami,
-  inne dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

      Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża wykonawcę. 
5.   Jeżeli w toku czynności odbioru zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót, w porozumieniu z wykonawcą, wyznacza termin ponownego złożenia 
wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych 
obciąża wykonawcę. 
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6.   Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru 
końcowego, który dla swej ważności i skuteczności wymaga podpisów obu stron. Sporządzony protokół z 
czynności odbioru zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7.   Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia (złożenia wniosku) przez 
wykonawcę zakończenia całości robót, o którym mowa w ust. 1 lub w ust.5. 

8.   Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. 
9.   Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w czasie tych 

czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia tych 
wad. 

10.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nienadające się do 
usunięcia, to zamawiający może:

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 
wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to 
zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz 
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 
wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże 
się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego. 

12. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub 
gwarancji ustalonej w umowie. 

§ 7.  Wynagrodzenie
1.   Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, w wysokości: brutto: ............................. zł, słownie: ...................................., w tym podatek VAT w 
wysokości: ............. %.  

2.  Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 
poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

3.   Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących 
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

4.  W przypadku wykonania robót zamiennych, wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie stosownej zmianie. 
Podstawą ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia będzie różnica pomiędzy wartością robót pierwotnych 
określoną w kosztorysie ofertowym złożonym przez wykonawcę wraz z ofertą a wartością robót zamiennych 
obliczoną na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub 
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzone przez zamawiającego. 

5. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie określone w 
ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu. Podstawą ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia będzie ilość 
niewykonanych robót oraz ich ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym złożonym przez 
wykonawcę wraz z ofertą.

6.   W szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy na 
rynek nowych, o lepszych parametrach, materiałów lub urządzeń, zamawiający może zrezygnować z niektórych 
materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową i zastąpić je nowymi, o lepszych 
parametrach, materiałami lub urządzeniami. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant 
sprawujący nadzór autorski. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie 
następująco: 
a) zamawiający odliczy wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę takiego 

materiału lub urządzenia,
b) zamawiający zakupi lub za zgodą zamawiającego wykonawca  zakupi nowy materiał lub urządzenie, 
c) wykonawca „wbuduje” nowy materiał lub urządzenie przy zastosowaniu sposobu obliczenia wynagrodzenia 

za to „wbudowanie” przedstawionego w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

§ 8.  Rozliczenie przedmiotu umowy
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1.   Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi, obejmującymi okresy nie krótsze niż 2-
miesięczne. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego danego 
elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego 
faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu (etapu) robót. 

2.   Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej 
otrzymania przez zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 50% wartości 
zamówienia. 

3.   W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 
4.   Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
5.   Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako 

odbiorcy faktur. 
6.   Niewywiązywanie się wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem 

płatności wykonawcy. 
7.   W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

wykonawcy na okres dłuższy niż 2 miesiące, zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności 
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania 
robót z udziałem stron. 

8.   W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze, zapłata za fakturę końcową zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w 
oparciu o zapisy umieszczone w § 10 umowy.

9.   Wykonawca może wystawić wyłącznie jedną fakturę przejściową.

§ 9.  Gwarancja, rękojmia
1.   Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
2.   Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez 

udzielenie 5-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia 
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili 
dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w 
przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

3.   Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania przez strony 
umowy protokołu końcowego odbioru robót. 

4.  Gwarancja obejmuje: 
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, 
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych 

w okresie gwarancji, 
c) 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.  Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami 

kodeksu cywilnego. 
7.  W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony jest zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 581 kodeksu cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją 
zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego 
protokołu. 

8.   Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 
14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. 

9.   Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 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. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, 
o których mowa w ust. 9, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając 
kosztami wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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11. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem wykonawcy i zamawiającego. 
12. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy. 
13. 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. 
14. 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. 

15. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek zamawiającego.
16. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia upływu terminu 

gwarancji, na pisemny wniosek wykonawcy. 
17. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem wykonawcy. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni 
od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu 
usunięcia wady lub usterki. 

18. Pomimo poświadczenia przez zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, zamawiający może 
uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z 
tego tytułu może żądać od wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie 
zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności 
roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia 
należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego 
wad i usterek. 

19. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 
w odpowiednim stosunku. 

§ 10.   Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

a)  w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §2 ust. 2, z winy wykonawcy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia za cały przedmiot umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 

b)  w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub okresie gwarancji i 
rękojmi, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy 
brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad, 

c)  w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się 
zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia za cały przedmiot umowy brutto, 

d)  w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z powodu naruszenia przez wykonawcę 
warunków umowy, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia za cały przedmiot 
umowy brutto. 

2.   Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

3.   Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
a)   za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,
b)   za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 
4.   Kary umowne będą potrącane z faktury końcowej wykonawcy. 
5.   Kary, o których mowa w ust. 4, będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody wykonawcy. 
6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu 

cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
7.   Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym 

terminie. 
8.  W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

§ 11.  Odstąpienie od umowy
1.   Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, z zastrzeżeniem 

zapisów §2  ust.3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

2.   W wymienionym w ust. 1 przypadku wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót w terminie 14 dni od 
daty powiadomienia zamawiającego na piśmie. 

3.   Odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy może nastąpić, gdy 
wykonawca: 
a) zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni, 
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b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez zamawiającego nie podjął 
ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od zamawiającego, 

c) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenia 
zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie, 

d) nie wykonuje poleceń zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów robót 
określonych w harmonogramie lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie zamawiającego będzie 
wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, a także w następujących przypadkach: 
-  likwidacji wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji, 
- wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego 

zamówienia.
4.   Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia. 
5.   W przypadkach wymienionych w § 11 ust. 3 zamawiający może, po uprzedzeniu wykonawcy, wkroczyć na 

teren budowy, nie zwalniając wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć 
realizację robót osobie trzeciej. 

6.   Zaangażowana przez zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z wykonawcą może wykorzystać w celu 
realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe wykonawcy. 

7.   Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 11 ust. 3 zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

8.   Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren 
budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny w możliwie najkrótszym terminie. 

9.   W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, zamawiający przy udziale wykonawcy sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy 

której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
c) wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 

d) wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada. 

10. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 9c, po cenach przedstawionych w 

ofercie przetargowej wykonawcy, 
c) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi 
zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 12.   Zmiany umowy
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 
1.   Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 
2.   Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w 

inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3.   Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, a także z przyczyn 
określonych w § 2 ust. 3 umowy, np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń. 

4.   Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w umowie spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, 
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b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego), 

c) zmiany danych teleadresowych, 
d) zmiana obowiązującej stawki VAT,
e) wykonania robót zamiennych lub zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego,
f) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

5.  W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 4 termin realizacji przedmiotu 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

6.   Pozostałe zmiany opisane w umowie lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.  Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 

strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą 
naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych. 

§ 13.  Inne postanowienia umowy
1.   W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania 

postępowania reklamacyjnego. 
2.   Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3.   Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni, licząc od 

daty jego zgłoszenia. 
4.   W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w 

terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 
5.   Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby zamawiającego. 
6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, 

mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo 
zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. 

7.   Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
zamawiający, a jeden wykonawca. 

8.   Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.

         
      
                      WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY
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