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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dla zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości 5 186 000 euro

na budowę parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na
działce nr 34/2.

Zamawiający :

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LUBARTOWIE
reprezentowane przez :

DYREKTORA MOSIR LUBARTÓW

Lubartów – październik 2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zawartość :
I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia.
2. Nazwa i adres zamawiającego.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania.
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów i oświadczeń.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
9. Termin związania ofertą.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
12. Sposób obliczenia ceny oferty.
13. Kryterium oceny oferty i jego znaczenie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14. Zawiadomienie o wynikach postępowania.
15. Postanowienia dotyczące umowy.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIKI :
1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu.
3. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
4. Wzór umowy.
5. Wzór formularza wykazu osób.
6. Wzór formularza wykazu wykonanych robót.
7. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
przedmiar robót, kosztorys ślepy/ofertowy: budowa parkingu przy ulicy 1 Maja
w Lubartowie, na działce nr 34/2,
8. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą wykonywać
zamówienie.
9. Wzór formularza informacji z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień
publicznych
10. Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. zapłaty podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy.
11. Wzór oświadczenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy dot. otrzymania
zapłaty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu przy ulicy
1 Maja w Lubartowie, na działce nr 34/2, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej
równowartości 5 186 000 euro.
I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1.1.

Przedmiot i zakres zastosowania siwz.
Niniejszy dokument określa zasady i warunki przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i ma zastosowanie do zamówienia na
budowę na budowę parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr
34/2
1.2.
Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm. ) zwana dalej w skrócie
„p.z.p.”;
- rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą wymienioną w pkt 1.2.
2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

2.1.

Zamawiający :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie reprezentowany przez
Dyrektora MOSiR.

2.2.
Adres :
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów
tel. 501 943 818
e-mail: biuro@mosirlubartow.pl
II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA.

I

WYMAGANY

TERMIN

WYKONANIA

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy ulicy 1 Maja
w Lubartowie, na działce nr 34/2 w następującym zakresie:
3.1.1. budowa parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr 34/2
obejmująca w szczególności następujący zakres robót:
3.1.1.1 roboty rozbiórkowe,
3.1.1.2 roboty ziemne,
3.1.1.3 ława i krawężniki,
3.1.1.4 roboty nawierzchniowe,
3.1.1.4.1 warstwa odcinająca,
3.1.1.4.2 podbudowa,
3.1.1.4.3 nawierzchnia,
3.1.1.5 chodnik

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1.8
3.1.1.9

plantowanie zieleni
regulacja studzienek,
umocnienia,
obsługa geodezyjna.

3.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także przedmiarze
robót – załącznik nr 7 do siwz, stanowiących integralną część niniejszej
specyfikacji. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte
w dokumentacji przetargowej służą jedynie do określenia parametrów
technicznych tych urządzeń i materiałów, co oznacza, że zamawiający
dopuszcza materiały i urządzenia równoważne. Wszędzie tam, gdzie
w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata,
specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
3.3. Zaleca się przeprowadzenie wizji w miejscu wykonywania zamówienia. Oferta
Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające
właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku dostrzeżenia
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich
wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia
podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich
niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów
składających się na Załącznik nr 7 do siwz, bez względu na to, czy zostały one
ujęte w przedmiarze robót. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości
na wykonany bez wad przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc
od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3.4. Nazwa i kod wg CPV : 45111000-8, 45233000-9.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.
3.7.
Zamawiający
nie
przewiduje
wyboru
oferty
najkorzystniejszej
z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zawarcia umowy ramowej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do dnia 15
grudnia 2015 r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH
SPEŁNIANIA.

5.1. Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy :
5.1.1. spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj.:
5.1.1.1. w zakresie wiedzy i doświadczenia : wymagane jest wykazanie
zrealizowania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, z których
każde obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających
na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki
brukowej o powierzchni co najmniej 1000 m2;
5.1.1.2. w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: wymagane
wykazanie
dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym
personelem w celu obsadzenia stanowiska kierownika robót
z uprawnieniami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 z
późn. zm.) w specjalności drogowej lub odpowiadające im
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego
państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające
do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba.
5.1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ww. ustawy.
5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia muszą oni wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
5.3. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie
przeprowadzona w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia
i dokumenty, określone w pkt 6. Ocena okoliczności potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie dokonana w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia
i dokumenty, określone w pkt 6.
5.4. Stosownie do art. 23 ust. 3 ustawy p.z.p. do wykonawców biorących wspólnie
udział w postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
wykonawcy.
5.5. Możliwość zatrudnienia podwykonawców.
5.5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę
podwykonawców.
5.5.2. W przypadku przewidywanego przez wykonawcę zatrudnienia
podwykonawców należy w ofercie podać jaką część zamówienia
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy lub wskazać nazwy
(firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy.
5.5.3. Do warunków zatrudnienia podwykonawcy stosuje się przepis art.
6471kc i art. 36a – 36b oraz 143a-143d ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5.5.4. Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to
były działania, uchybienia i zaniedbania jego lub jego pracowników.
5.5.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.5.6. Szczegółowe zasady zatrudniania podwykonawców, rozliczeń
w przypadku zatrudniania podwykonawców oraz skutki niezastosowania
się do postanowień siwz w zakresie zatrudniania podwykonawców
określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do siwz. Zasady te
stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi
podwykonawcami. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę
z następnym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego
i wykonawcy.
5.5.7. Umowy, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5.5.8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą,
której treść jest sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą.
6.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ww. ustawy do oferty należy dołączyć:
6.1.1.
oświadczenie wykonawcy
o
spełnianiu
warunków udziału
w postępowaniu – wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do siwz;
6.1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór formularza
stanowi załącznik nr 6 do siwz,
Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania
przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja
o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
W wykazie należy umieścić co najmniej najważniejsze roboty budowlane
oraz złożyć dotyczące ich dowody. Za najważniejsze roboty uznaje się
roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 5.1.1.1.
siwz; Zamawiający nie wymaga wykazania robót niewykonanych lub
wykonanych nienależycie;
6.1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz,
6.1.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór formularza oświadczenia
stanowi załącznik nr 8 do siwz,
6.1.5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór formularza
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz;
6.1.6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
6.1.7. posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość zamówienia..
6.2. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
6.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, itd.) każdy z wykonawców z osobna musi przedstawić
dokumenty z pkt 6.1.5. – 6.1.6. siwz. W takim przypadku muszą oni także
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do
oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Wykonawca taki zamiast dokumentu,
o którym mowa w pkt 6.1.6 siwz składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.6. siwz, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 §
4 ww. rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
6.5. Dowodami, o których mowa w pkt. 6.1.2. siwz są zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 - 3
rozporządzenia powołanego w pkt 6.4. siwz:
6.5.1. poświadczenie;
6.5.2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.5.1 siwz.
6.6. Stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) wykonawca
wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, albo informację
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum itd.) każdy z
wykonawców z osobna musi przedstawić oświadczenie, o którym mowa w
niniejszym punkcie siwz.
IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
7.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
oraz
wykonawcy
przekazują
drogą
elektroniczną
na
adres:
biuro@mosirlubartow.pl lub pisemnie na podany niżej adres. Fakt
otrzymania oświadczeń, zawiadomień i wniosków przesłanych faksem lub
drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą.
Oświadczenia, zawiadomienia i wnioski powinny być adresowane na :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów
z dopiskiem : „Budowa parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr 34/2”
7.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę
zamawiający przyjmuje, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer
faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

8.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są :
1) w sprawach formalnych – P. Aneta Symbor;
2) w sprawach merytorycznych – P. Janusz Gierach.

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni.

10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
10.1. Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty
i oświadczenia:
10.1.1. formularz oferty zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do
siwz,

10.1.2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. niniejszej
specyfikacji.
10.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem
nieważności w formie pisemnej zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do siwz.
10.3. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy.
10.4. Ofertę i załączniki należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Ewentualne
poprawki muszą być czytelne i parafowane przez upoważnione do
reprezentowania wykonawcy osoby.
10.5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony w ofercie były kolejno
ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie
się jakiejkolwiek kartki.
10.6. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do
których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że
nie mogą być udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą : „Nie
udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 2003 r. z późn. zm.)” i załączone jako
odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały.
10.7. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i nieprzejrzystej
kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem
wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego z dopiskiem „Budowa
parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr 34/2. Nie otwierać
przed dniem 26 października 2015 r. godz. 12:00”. W przypadku braku
klauzuli „Nie otwierać przed dniem” zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia
10.8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu oraz związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Wykonawca może
przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, przy
czym oferta ze zmianami oprócz oznaczeń z punktu poprzedniego powinna
być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA”. Koperty tak oznaczone
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził
zmiany. Aby wycofać ofertę wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie
podpisane przez osobę/by upoważnione do reprezentacji wykonawcy.
Koperty z ofertami wycofanymi zostaną zwrócone wykonawcy na jego
wniosek.
10.9. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1. Miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego : w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów osobiście lub
za pośrednictwem poczty.

11.2. Termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 26 października 2015 r. do godz. 11:30.
Decyduje data dostarczenia oferty do zamawiającego. Oferty złożone po ww.
terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.
11.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w dniu 26
października 2015 r. o godz. 12:00.
11.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas
otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które zamawiający
może podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. W przypadku
nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle
wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE
SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
12.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
12.1. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:
a) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie,
b) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
c) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z siwz i załączników do
siwz,
d) formę wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC), a więc i jego ryzyko,
co oznacza, że Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego, w szczególności domagać się dodatkowego wynagrodzenia
z tytułu wykonania prac, które nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu
zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
e) układ podany w formularzu oferty w celu uzyskania od wykonawców ofert
w formie umożliwiającej ich porównanie,
f) okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
12.2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą za wykonanie
zamówienia ogółem i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie
będą prowadzone.
12.3. Oferta powinna zawierać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku) wartość netto i brutto z podatkiem od towarów i usług VAT
/obowiązującym na dzień składania ofert/ oraz obejmować inne podatki oraz daniny
publiczne.

13.

KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE.
13.1. Kryterium oceny ofert :
13.1.1. Najniższa cena – 95%,
13.1.2. Okres gwarancji jakości – 5%
13.2. Sposób oceny ofert.
13.2.1. Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 pkt. Pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej wg wzoru:

gdzie :
Cn
Cof.b.
100 pkt
%
C

[(Cn/Cof.b.) x 100] x 95% = C
- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
- cena oferty badanej nieodrzuconej,
- wskaźnik stały,
- waga kryterium
- ilość punktów.

13.2.2. Zamawiający wymaga udzielenie gwarancji jakości na wykonany bez
wad przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, co oznacza, że
wykonawca nie może udzielić gwarancji na krótszy okres. Punkty za
kryterium „okres gwarancji jakości” zostaną przyznane wg
następujących zasad:
a) gwarancja jakości udzielona na lat 3 - 1 punkt;
b) gwarancja jakości udzielona na lat 4 - 5 punktów;
c) gwarancja jakości udzielona na lat 5 - 10 punktów;
d) gwarancja jakości udzielona na lat 6 - 15 punktów;
e) gwarancja jakości udzielona na lat 7 - 20 punktów
f) gwarancja jakości udzielona na lat 8 - 30 punktów
g) gwarancja jakości udzielona na lat 9 - 40 punktów
h) gwarancja jakości udzielona na lat 10 i więcej - 50 punktów
Ustalona ilość punktów zostanie następnie przeliczone na ostateczną
wartość punktową wg wzoru:
[(G of. bad./G of.naj.) x 100] x 5% = G
gdzie :
G of. naj.
- największa ilość punktów uzyskanych za okres
gwarancji jakości,
G of. bad.
- ilość punktów uzyskanych za okres gwarancji jakości
badanej oferty,
100 pkt
- wskaźnik stały,
%
- waga kryterium,
G
- ilość punktów w kryterium okres gwarancji jakości.
13.2.3. Ilość punktów uzyskanych przez ofertę stanowi suma punktów za
obydwa kryteria. Maksymalnie oferta może uzyskać 100,00 pkt. W celu
obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych
będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub, jeśli przy
zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości
przyznanych punktów, z większą dokładnością. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
oceny tj. oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.
14.1. Informacja o wyborze oferty.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając imię
i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy

(wykonawców) i punktację przyznaną ofertom w każdym z kryteriów oceny
ofert oraz łączną punktację.
14.2. Unieważnienie postępowania.
W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zawiadomi o tym
fakcie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY.
15.1. Wzór umowy określający warunki na jakich zawarta zostanie umowa
w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji.
15.2. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta przed upływem terminu
związania ofertą w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
16.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 uPzp Zamawiający żąda wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które może być wnoszone
według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach - w:
1) pieniądzu,
2)
poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ari6 b ust.5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z2007r. Nr 4Z poz. 275 ze zm.).
16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny brutto
podanej w ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia w całości zabezpieczenia
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.
16.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 uPzp.
16.4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi
zawierać następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją
5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy,
lub wykonał zamówienie objęte umową z nienależytą starannością
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków przez Zamawiającego lub też od
przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji
nie zawierającej wymienionych elementów bądź posiadającej jakiekolwiek
dodatkowe zastrzeżenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

16.5. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 15.4 ppkt.
5 przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem
zapłacenia kwoty, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (art. 179 – 198g ustawy
p.z.p.).
17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ww. ustawy.
17.2. Rodzaje środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom :
17.2.1. Odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami
ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy prawo
zamówień publicznych. Ponadto zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp
w sytuacji, gdy nie przysługuje odwołanie, wykonawca może
poinformować zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej
z przepisami ustawy czynności lub o zaniechaniu czynności, do której
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Do odwołania stosuje się art. 179 – 198 pzp.
17.2.2. Skarga do sądu – przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego.
Do skargi do sądu stosuje się art. 179, 198a – 198g pzp.
ZATWIERDZAM
Lubartów, dnia 9 października 2015 r.

( - )
Janusz Gierach
Dyrektor

Załącznik nr 1 do siwz

……………………………….., dnia ………………. 2015 r.
(miejscowość)

Dane wykonawcy :
Nazwa

………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Nr tel./ faksu ………………………………………………………………
Nr NIP

………………………………………………………………

Nr REGON

……………………………………………………………..

Nr konta
e-mail

.....................................................................................
.....................................................................................
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr
34/2 oferujemy:
1)

wykonanie

przedmiotowego

zamówienia

za

cenę

brutto

w

wysokości

…...............zł(słownie złotych: .................................................................……………..)
wraz z podatkiem VAT,
2) udzielenie gwarancji jakości na wykonany bez wad przedmiot zamówienia na
okres ........... lat licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia
(umowy) na warunkach zgodnych z siwz.
Wykonawca informuje, że:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego*.
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub
usług .............................................., których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek
podatkowy u zamawiającego to ............................................ zł netto*.
–

Oświadczamy, że :

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego sporządzenia oferty;
2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia;
3) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkach
w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego;
4) zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie
5) niżej wymieniony zakres zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom* :
a) ……………………………......................................................................................
………………………………..........................................………………………………...
b) …………….................…………………….................................................……........
……………………….........,,,,,..........................................……………………………..
6) nazwy (firmy) podwykonawców na zasoby, których powołujemy się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych1
a) .............................................................................................................................
b) .............................................................................................................................
c) .............................................................................................................................
7) Zastrzeżenia Wykonawcy :
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zastrzega,
że niżej wymienione informacje składające się na ofertę nie mogą być
udostępniane:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..
Ww. zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi
na: ................................... .........................................................................................
...........................................................................
(należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..
8) do oferty załączamy :
a) ….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…..........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

1

Niepotrzebne skreślić

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................
…………………………………………..……….
( podpis osoby/osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy )

Załącznik Nr 2 do siwz

………................................, dnia ………………. 2015 r.
(miejscowość)

.............................................................
(nazwa wykonawcy)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

Oświadczenie wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Działając w imieniu …………………………..……...............................................……….......
( nazwa wykonawcy )

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na:
budowę parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr 34/2
oświadczam, że wykonawca spełnia warunki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 r. z późn. zm.), a dotyczące :
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1
ustawy),
2) posiadania wiedzy i doświadczenia ( art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
których opis zawarto w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
ww. zamówienie.
Wszystkie informacje i złożone oświadczenia są zgodne z prawdą.
W imieniu Wykonawcy :
……………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do siwz

………................................, dnia ………………. 2015 r.
……………………………………………….

(miejscowość)

( nazwa Wykonawcy* / członka Konsorcjum* )

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia
Działając w imieniu ………………………………..………………….......…………………………….
( nazwa wykonawcy* / członka konsorcjum* )

…………………………………………………………………………...............................................
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że nie
podlega on wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
budowę parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr 34/2
w szczególności nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności wymienione w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Wszystkie informacje i złożone oświadczenia są zgodne z prawdą.
W imieniu Wykonawcy* / członka Konsorcjum* :
………………………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela/li
Wykonawcy / członka Konsorcjum)

Załącznik nr 4 do siwz
UMOWA
nr .............
zawarta w dniu ..................... roku w Lubartowie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Lubartowie z siedzibą: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68, NIP 714-20-43649, REGON 061406832 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez : Janusza Gieracha - Dyrektora;
a
................................................................................................................. z siedzibą w
…………………. przy ul. …..................................................., NIP ...............................,
REGON ………………. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :
1. ................................................. ................................................................;
o następującej treści:
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej
„ustawą”.
2. Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu
przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr 34/2.
3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określony jest
w dokumentacji projektowej i budowlanej, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, ofercie z dnia ……...… stanowiących integralną część niniejszej
umowy.
4. W ramach realizacji niniejszego zamówienia wykonawca zobowiązany jest również
do wszelkich czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiOR.
5. Roboty będą wykonane przez Wykonawcę przy użyciu materiałów zakupionych
przez Wykonawcę.
6. Następujące zakres zamówienia Wykonawca wykona z pomocą Podwykonawców :
1) …………………………………
7. Do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Podwykonawcą stosuje się
zasady ustalone w tym zakresie w niniejszej umowie, pkt 5.5. specyfikacji istotnych
warunków zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej umowy oraz
w kodeksie cywilnym.
8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również
zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej.
§2
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy tj. do dnia ……………. 2015 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren udostępniony
przez Zamawiającego pod zaplecze budowy i teren budowy oraz zapewnić ochronę
znajdującego się na nim mienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia na własny koszt miejsca
wykonywanych robót przed wejściem niepożądanych osób.
4. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie
realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy najpóźniej w dniu
następnym po ich zakończeniu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót objętych niniejszą umową
w sposób umożliwiający w miarę możliwości prawidłowe i bezkonfliktowe
funkcjonowanie szkoły/basenu oraz w miarę możliwości prowadzenia robót pod
ciągłym ruchem pojazdów, a także usuwania wszelkich ewentualnych przeszkód
powstałych w wyniku działań towarzyszących realizacji umowy, jeżeli zaistniałe

przeszkody utrudniałyby komunikację
przylegającym do placu budowy.

i

przejazdy

na

terenie

bezpośrednio

§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów
posiadających wymagane świadectwa jakości, atesty i certyfikaty oraz zgodnych
z kryteriami technicznymi określonymi w normach lub aprobatach technicznych,
w sposób zgodny z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, z ewentualnymi wskazówkami
i zaleceniami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną.
§4

1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika robót budowy w specjalności
2.

drogowej P. ………………. - kierownika robót budowy.
Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego –
P………………..

§5
Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany w terminie do dnia: 15
grudnia 2015 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę zgłoszenia gotowości do
odbioru końcowego pod warunkiem że zostanie dokonany na jego podstawie
bezusterkowy odbiór końcowy. W wypadku stwierdzenia usterek datą zakończenia
realizacji robót będzie data zgłoszenia usunięcia stwierdzonych usterek.
1.

§ 6..
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie ryczałt,
zdefiniowany w art. 632 Kc.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy
i wyraża się kwotą brutto w wysokość: ….........................złotych (słownie: złotych),
w tym podatek VAT ….......................... zł (słownie........................................ złotych).
Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone 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, ustalonego w ust. 1.
§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie robót będzie wypłacone przez Zamawiającego po
wykonaniu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ........................,
po podpisaniu protokołu odbioru robót podpisanego przez inspektora nadzoru
i kierownika budowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają na 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem
odbioru, przy czym wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa
w ust. 7.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy, bez
uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.
5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 7 w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy.
W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, a także w przypadku określonym w ust. 9 pkt
2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy.
§8
1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru
z udziałem Wykonawcy.
3. W przypadku zakończenia robót zanikowych lub ulegających zakryciu albo
przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót Zamawiający obowiązany jest
do dokonania odbioru robót najpóźniej w terminie 3 dni od daty jego zgłoszenia.
4. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy.
5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia :
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania przedmiotu po raz drugi.
6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża
umownego terminu zakończenia robót.
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów,
wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz zwróci Zamawiającemu
dokumentację.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora
nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór prac
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
10. Na 7 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru
kończącego okres gwarancji, który podpisują obie strony umowy.
§9
Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad powinien:
a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do
przebywania na terenie budowy,
b) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy
i w jego otoczeniu,
c) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzeń uszkodzonych w trakcie
prowadzenia robót.
2. Wykonawca powinien niezwłocznie uprzedzić pisemnie Zamawiającego o możliwości
opóźnienia robót powstałej z niedopełnienia obowiązków ciążących na
Zamawiającym.
§ 11
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwego wykonania
robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.
2. Odpowiedzialności tej jednak nie ponosi jeżeli wykaże, że roboty realizował zgodnie
z projektem i sztuką budowlaną, przy zachowaniu prawidłowej technologii robót
i obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
§ 12
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić
następujące kary umowne:
1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu
zwłoki w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
następnego po upływie terminu na dokonanie odbioru;
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
licząc od dnia następnego po upływie terminu na dokonanie czynności;
b) niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto
c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości
1000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,
d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00 złotych za każdą
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
e) braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w wysokości 1000,00 złotych,
f) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wys. 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
3. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
i jest wymagalna od dnia następnego po dniu opóźnienia.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
5. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności
Wykonawcy wynikających z faktur przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za
prace, dostawy i roboty objęte niniejszą Umową lub z zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy –
bez uprzedniego wezwania do zapłaty.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

§ 13
Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczanie dodatkowego terminu,
w przypadku gdy :
1) zwłoka w wykonaniu lub rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy trwa dłużej
niż 14 dni;
2) wykonawca bez zgody zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi;
3) wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę tj. realizuje umowę
niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób sprzeczny z umową, albo
z nienależytą starannością,
4) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3 może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących
podstawę do odstąpienia i nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej
i odszkodowania na zasadach ogólnych.
W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 lub rozwiązania
umowy z innej przyczyny wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie rozliczone
stosunkowo do świadczeń wykonanych na podstawie tej umowy do dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu z zastrzeżeniem ust. 2 i § 13.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z zaistnieniem
okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy następuje na piśmie.
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących
czynności:
1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia
od umowy,
2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony
odstępującej od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może
wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę odstępującą od
umowy, która obowiązana jest przejąć je na własny użytek.

§ 15
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny ofertowej brutto, co stanowi

kwotę
….......................................................................................................zł
( słownie złotych : …………….......................……………….) zgodnie art. 147 - 151
ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie …………(należy
…………(należy wpisać formę
zabezpieczenia)………….......…
zabezpieczenia)………….......… dopuszczonej przez specyfikację istotnych warunków
zamówienia na przedmiotowe zadanie.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w pieniądzu Wykonawca wnosi je w całości na rachunek Zamawiającego
w PKO BP z siedzibą w Lubartowie nr 83 1020 3206 00008702 0110 6178.
3. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jednakże
przed jej podpisaniem.
4. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez
zmniejszania wysokości.
5. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu
30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane, a 30% służy do pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady i zostanie
zwrócone najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku wniesienia
w pieniądzu, następuje w wysokości nominalnej. Wykonawcy nie przysługuje prawo do
odsetek lub innych pretensji.
§ 16
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji
jakości na okres ............ lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,
obejmującej usunięcie wad fizycznych lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad,
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, bez dodatkowego wynagrodzenia
(oświadczenie gwarancyjne wykonawcy). W przypadku, gdy wady nie zostaną
usunięte w ww. terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia usunięcia
wad innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Termin na usunięcie wady biegnie od daty jej zgłoszenia drogą elektroniczną,
faksem lub pisemnie na adresy podane w ofercie wykonawcy.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego
wynikających z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady
rzeczy.
4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia
wad. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wad
nienadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat licząc od
daty odbioru końcowego.
6. Stosownie do art. 579 kc Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania
z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji jakości.
1.

2.

§ 17
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy dalszego
podwykonawcy zastosowanie mają zasady ustalone w pkt 5.5. siwz, przepisy art.
36a – 36b oraz 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
odpowiednie postanowienia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace,
zaniechania, uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego
przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie
czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją
umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

W umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych
Wykonawca:
1)ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz
zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty
wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie robót
budowlanych;
2)ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego
podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez
podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym
podwykonawcom;
3)uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy
po wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom;
4)ma obowiązek przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów
umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami
potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do
reprezentowania stron tych umów, a także ze zgodą Wykonawcy na ich
zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania, a także obowiązek
przedłożenia Zamawiającemu podpisanych umów najpóźniej w terminie 7 dni od
dnia ich podpisania;
5)nie może wprowadzić postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego
zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
b) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego
Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego
na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiający wymaga, aby zapisy umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo nie były sprzeczne z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą oraz z zapisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych z dnia 9 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473) dotyczącej
podwykonawstwa.
Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia Zamawiającemu projektu umów, które będą zawierane
z podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegających zleceniu, a także
dokumentów potwierdzających uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać
do reprezentowania stron tych umów. Zamawiający, ma 14 dni od dnia
przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą na
zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopie poświadczonych za zgodność
z oryginałem umów zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia. Zamawiający może w terminie 14 dni od przedłożenia umowy zgłosić do
niej sprzeciw.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.
Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w ust. 3 - 7,
odnoszą się odpowiednio do zmian ich treści.

10. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych

z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umowy.
ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz
podwykonawców za wykonane roboty, objęte niniejszą umową.
12. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w ust. 2 - 11,
stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
11. Wykonawca

§ 18
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych istotne zmiany niniejszej
umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych
w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnej.
2. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach :
1) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy,
2) zmiana osób wskazanych do wykonania zamówienia, pod warunkiem, że nowa
osoba spełnia warunek określony w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczący
kwalifikacji i uprawnień osoby zmienianej oraz zmiana inspektorów nadzoru,
3) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową,
4) zmiany stawki podatku VAT,
5) konieczność zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na :
a) dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia
nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania
umowy przepisów ustaw i rozporządzeń,
b) zlecenie robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 pzp,
c) warunki atmosferyczne lub nieprzewidziane okoliczności niezależne od stron
umowy powodujące przerwę w wykonaniu umowy, przy czym powody tej
przerwy muszą być potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku
budowy, a w przypadku jego braku w inny sposób potwierdzona na piśmie
przez strony umowy i inspektora nadzoru.
3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie
uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie
odpowiednie
przepisy
powszechnie
obowiązującego
prawa
polskiego,
a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego
i Kodeksu cywilnego.
§ 20
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się
wyczerpać drogę postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do strony
przeciwnej.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu
21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 2, druga strona może zwrócić się do właściwego
sądu powszechnego wg miejsca wykonywania zamówienia.
§ 21
Umowa
została
sporządzona
w
trzech
jednobrzmiących
egzemplarzach
z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do siwz

......................………................................, dnia ………………. 2015 r.
(miejscowość)

............................................................
( nazwa Wykonawcy )

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

Wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Lp
.

Imię i nazwisko

Podstawa do
dysponowania
osobą

Kwalifikacje
zawodowe
( w tym specjalność
posiadanych uprawnień
budowlanych)

Czynności
przewidziane do
wykonania

W imieniu Wykonawcy :
……………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela/li
Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do siwz

......................………................................, dnia ………………. 2015 r.
(miejscowość)

.............................................................
( nazwa Wykonawcy )

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

Wykaz wykonanych robót budowlanych
Lp
.

Rodzaj wykonanych robót
(krótki opis z podaniem parametrów
wymaganych w pkt 5.1.1.1. siwz)

Wartość
wykonanych robót
(brutto)

Data i miejsce
wykonania robót

Do niniejszego wykazu załączamy dowody dotyczące najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W imieniu Wykonawcy :
……………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela/li
Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do siwz

………................................, dnia ………………. 2015 r.
(miejscowość)

.............................................................
(nazwa wykonawcy)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

Oświadczenie
Działając w imieniu …………………………..……………………………………………..…………..
( nazwa wykonawcy )

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na:
budowę parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr 34/2
oświadczam, że osoba/y wymienione w wykazie osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia określone w siwz
i ogłoszeniu o zamówieniu.
W imieniu Wykonawcy :
……………………………………………
Wykonawcy)

(podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 9 do siwz

………................................, dnia ………………. 2015 r.
(miejscowość)

.............................................................
(nazwa wykonawcy)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
budowę parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr 34/2
stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym
informuję, że:
1.

wykonawca* / członek konsorcjum* należy / nie należy* do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

2.

wykonawca* / członek konsorcjum* należy do grupy kapitałowej, w skład której
wchodzą**:
1) ....................................................
2) ....................................................
3) ....................................................

……………………………………………………
Wykonawcy)



(podpis

upoważnionego

przedstawiciela

Niewłaściwe skreślić
Należy wskazać podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w przypadku, gdy wykonawca należy
do grupy kapitałowej
**

Załącznik nr 10 do SIWZ

………................................, dnia ………………. 2015 r.
(miejscowość)

.............................................................
(pieczęć adresowa wykonawcy)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

Oświadczenie Wykonawcy - wzór
………………………………..- Wykonawca, którego reprezentuje:
1) ……………………………….,
2) ………………………………,
oświadcza, że dokonał w dniu ……….. zapłaty kwoty ………….. na rzecz
podwykonawcy* /dalszego podwykonawcy:
…………………………..........................................................................…..............…
w ramach zamówienia na budowę parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na
działce nr 34/2
za wykonanie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….........................……
……………………......................................
(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)



Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 11 do SIWZ

………................................, dnia ………………. 2015 r.
(miejscowość)

.............................................................
(nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów

Oświadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy wzór
………………………………..- podwykonawca / dalszy podwykonawca* w ramach
zamówienia na budowę parkingu przy ulicy 1 Maja w Lubartowie, na działce nr
34/2, którego reprezentuje:
1) ……………………………….,
2) ………………………………,
oświadcza, że otrzymał w dniu ….........…….. zapłatę kwoty …….....…….. od
wykonawcy* /podwykonawcy*: ………………....................….................……………
za wykonanie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................……………

...................………………………………

(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)



Niepotrzebne skreślić

