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1. Zamawiający. 
1.1  Pełna nazwa zamawiającego: Dom Dziecka w Tomisławicach 
1.2 Adres: Tomisławice 16, 98-290 Warta  
1.3 REGON: 000245351 
1.4 Strona internetowa: www.bip-domdziecka.tomislawice.spsieradz.finn.pl   

 e-mail: domdziecka16@poczta.onet.pl  
1.5 Numer telefonu: tel/fax: (043)829-46-85 

 
2. Informacje ogólne. 

2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie 
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007r. Nr 223, 
poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z 
procedurą przewidzianą dla zamówień, których wartość przedmiotu zamówienia jest 
mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2.2 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 - 46 ww. 
ustawy). 

2.3 Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
2.4 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 
 

3. Przedmiot zamówienia. 
3.1 Opis przedmiotu zamówienia: Prace remontowo – budowlane w Domu Dziecka w 

Tomisławicach. 
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie 

podłoŜy i posadzek, ułoŜenie kostki brukowej, naprawa pokrycia dachowego, naprawa 
obróbek blacharskich, zagospodarowanie terenu. 

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (Załącznik nr 7 do SIWZ). 

3.4 Wspólny Słownik Zamówień CPV 45111000-8, 45261210-9, 45261320-3, 45431000-7, 
45432110-8, 45111291-4. 

3.5 Wymagany termin gwarancji 36 miesięcy 
3.6 Zamawiający, Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

powierzy podwykonawcom (jeŜeli w wykonaniu ma wziąć udział podwykonawca).  
3.7 Wymagania jakościowe i materiałowe. 

3.7.1 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z uŜyciem materiałów i urządzeń 
własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest uŜyć materiałów 
fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 
technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na kaŜde 
Ŝądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru; 

3.7.2 JeŜeli w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca) materiałów lub dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i 
systemy, których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp., Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe 
zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w ww. dokumentach; 

3.7.3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywane przez 
Zamawiającego, jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru udokumentować, Ŝe oferowane przez niego materiały 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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4. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

4.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 

4.2 Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się faksem, przy czym faksy obu 
stron będą potwierdzane drogą pisemną, a kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4.3 Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna. 
4.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

4.4.1  Tomasz Agata Janiak – Dyrektor Domu Dziecka w Tomisławicach, tel. 
(043)829-46-85, e-mail: domdziecka16@poczta.onet.pl 

4.5 Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800 - 1400 
 
5. Informacja o ofertach częściowych. 

 5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

6. Informacja o zamówieniach uzupełniających. 
 6.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 6 Pzp. 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 
 7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
8. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 
       8.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
9. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej. 

9.1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
10. Informacja dotycząca rozliczenia w walutach obcych. 

10.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
11. Termin wykonania zamówienia. 

11.1 Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia 16 lipca 2010r. 
11.2 Na wniosek Wykonawcy Zamawiający moŜe zgodzić się na przedłuŜenie terminu 

wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeŜeli takie opóźnienie będzie miało wpływ 
na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 
11.2.1 wykopalisk uniemoŜliwiających wykonywanie robót, 
11.2.2 szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były 

moŜliwe do przewidzenia, 
11.2.3 działania siły wyŜszej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. 

działanie sił przyrody – huragan, powódź, poŜar; stan wojenny, stan wyjątkowy 
itp.) 

11.3 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 
okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia 
wystąpienia okoliczności określonych w pkt 11.2. 

 
12. Termin związania ofertą. 

12.1 Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. 

12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
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związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody 
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

12.3 PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe tylko                        
z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli 
przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej 
oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

13.1 Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku 
polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, 
techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz. Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci 
elektronicznej. UpowaŜnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

13.2 Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
bez modyfikacji jego formy przez Wykonawcę. Dotyczy to równieŜ załączników do 
oferty, których formularze wykonał zamawiający. 

13.3 Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami pkt 15 SIWZ. 

13.4 Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma 
prawo Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, 
jeŜeli przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, a zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

13.5 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia 
publicznego. 

13.6 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane 
przez osobę podpisującą ofertę. 

13.7 Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złoŜone według tych samych zasad 
jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 

13.8 Ofertę naleŜy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę 
zewnętrzną naleŜy opisać według poniŜszego wzoru: „Prace remontowo-budowlane w 
Domu Dziecka w Tomisławicach.- nie otwierać przed godz. 1115 12 maja 2010r.”  

13.9 Koperta wewnętrzna, w której naleŜy umieścić ofertę poza opisem podanym powyŜej 
powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby moŜna było ją odesłać w przypadku 
stwierdzenia opóźnienia w jej złoŜeniu. 

13.10Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie 
później niŜ w terminie składania oferty zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe 
nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

13.11Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. oraz 
innych informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

13.12Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć w formularzu oferty. Brak 
zastrzeŜenia rozumiany będzie jako przyzwolenie na ujawnienie całej oferty. 
Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeŜone przez Wykonawcę jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej 
„Tajemnica Przedsiębiorstwa”. 
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14. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
14.1  O udzielenie zamówienia moŜe ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte 

w art. 22 a w szczególności: 
14.1.1 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień.  

            Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania  zamówienia. 
14.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. 
14.1.4 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności 
Wykonawca wykaŜe i udokumentuje, Ŝe dysponuje min. 1 osobą, 
uczestniczącą w wykonaniu zamówienia, która posiada stosowne 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                      
i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, 

14.1.5 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ posiada 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

14.1.5 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zmówienia, 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. 

14.2 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na 
podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

14.3 Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów 
Ŝądanych przez zamawiającego od Wykonawcy za pomocą formuły spełnia/nie 
spełnia. 

14.4 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy do oferty nie załączyli oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnienia przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego lub 
złoŜyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie – 
chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne będzie uniewaŜnienie postępowania. 

 
15 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz inne dokumenty. 
15.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
(wypełnionym na formularzu nr 3 do SIWZ), naleŜy przedłoŜyć: 

15.1.1 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
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kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności wymaga się aby 
Wykonawca dysponował min. 1 osobą, uczestniczącą w wykonaniu 
zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej i jest członkiem 
właściwej izby samorządu zawodowego (naleŜy załączyć kserokopię 
uprawnień i aktualnego zaświadczenia właściwej izby), na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

15.1.2 Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają posiadanie 
takich uprawnień (na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). 

15.1.3 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

15.1.4 JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

15.2 W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 
Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

15.2.1 Wypełnioną i podpisaną ofertę (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ). 

15.2.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu oświadczenia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). 

15.2.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

15.2.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

15.2.5 Aktualnego Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości 
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

15.3 Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które 
naleŜy dołączyć do oferty: 
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15.3.1 Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ). 

15.3.2   Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów robót  
( załącznik nr 7 do SIWZ) 

15.3.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie upowaŜnień/pełnomocnictw osób 
składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych. 

15.3.3 JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do kaŜdego z tych 
podmiotów dokumenty wymienione w pkt 15.2 ppkt od 15.2.3 – 15.2.5 SIWZ.  

 
16. W przypadku ofert składanych wspólnie przez więcej niŜ jeden podmiot, dokumenty 

winny spełniać następujące dodatkowe wymagania. 
16.1 dla spółek cywilnych: 

16.1.1 wypełniony formularz oferty podpisany przez wszystkich wspólników, ew. 
przez pełnomocnika ( jeŜeli pełnomocnictwo nie wynika z umowy spółki – 
załączyć jednorazowe pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich 
wspólników); 

16.1.2 wszystkie wskazane w ppkt 15.2.3, 15.2.4, 15.2.5 dokumenty dla kaŜdego 
wspólnika oddzielnie; 

16.1.3 pełnomocnictwo lub umowa spółki cywilnej z której wynika udzielenie 
pełnomocnictwa; 

16.2  dla konsorcjów: 
16.2.1 wypełniony formularz oferty podpisany przez lidera konsorcjum; 
16.2.2 pełnomocnictwo; 
16.2.3 wszystkie wskazane w ppkt 15.2.3, 15.2.4, 15.2.5 dokumenty dla kaŜdego 

członka konsorcjum oddzielnie; 
17. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 15 składają. 
17.1 Wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty 

potwierdzające Ŝe: 
17.1.1 nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, 
17.1.2 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
17.1.3 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

17.2  Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp. 

 
Dokumenty, o których mowa w pkt 17.1 ppkt 17.1.1 i 17.1.2 oraz pkt 17.2 powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument 
wymieniony w pkt 17.1 ppkt 17.1.3 powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt 17.1 i 17.2 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 
Dokumenty złoŜone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez polskie placówki konsularne. 

 
18. Opis kryterium wyboru oferty oraz ich znaczenie. 

Kryterium - Cena oferty – waga 100% (od 1 do 100 pkt) 
Obliczana będzie ilość punktów według wzoru: 
P1=(Cmin /C) x W1 
Gdzie:  
P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, 
Cmin – cena brutto najtańszej oferty, 
C – cena brutto rozpatrywanej oferty, 
W1 – waga kryterium – cena oferty (W1 = 100). 

 
19. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

19.1  Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnionym 
podatkiem VAT, zgodnie z załączonym formularzem oferty,  

19.2 Cena za oferowany przedmiot zamówienia moŜe być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

19.3 Cena jest ceną kosztorysową. Do oferty ma zostać załączony kosztorys ofertowy. 
19.4 Cena powinna być wyliczona w sposób wyczerpujący i zawierać wyliczenia 

wszystkich elementów inwestycji wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz 
przedmiarami robót,  

 
20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wprowadzania zmian jej treści i zmian terminu składania ofert . 
20.1 Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
20.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na dwa dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

20.3 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku o którym mowa wyŜej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

20.4 PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o którym mowa wyŜej. 

20.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przesłana zostanie jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. 

20.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. 

20.7 KaŜda taka zmiana wprowadzona przez Zamawiającego staje się obowiązująca i 
stanowi część SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

20.8 JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. 

20.9 O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tą informację na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
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21. Miejsce i termin składania ofert. 

21.1  Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Domu Dziecka                        
w Tomisławicach, Tomisławice 16, 98-290 Warta, do dnia 12 maja 2010r.                 
do godz. 1100 

21.2 Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną 
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

 
22. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

22.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Domu Dziecka                        
w Tomisławicach, Tomisławice 16, 98-290 Warta, do dnia 12 maja 2010r.                 
do godz. 1115 

22.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub osób 
upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert 
zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności 
zawartych w ofercie. 

22.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

22.4 W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, 
Zamawiający przekaŜe informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

22.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, Ŝe wystąpiła 
jedna z przyczyn wymienionych w art. 89, ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
23. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

            25.1 W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zamówienia na 
Wykonawcę zostaną nałoŜone kary umowne w wysokości i na zasadach 
uregulowanych w projekcie umowy. 

 
24. Środki ochrony prawnej. 

26.1 Wykonawcom, których interes prawny doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy tj. art. 179-
198. 

 
25. Powiadomienie o udzieleniu zamówienia. 

25.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

25.2  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 

25.2.1 wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy, siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.  

25.2.2 Informację z ww. danymi Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

25.2.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

25.2.4 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
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zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
25.2.5 Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

moŜe być zawarta. 
25.3  Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi, listem 

poleconym lub  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub faksem, Wykonawcę o 
przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce 
zawarcia umowy. 

25.4  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niŜ 
nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeŜeli zostało przesłane w inny sposób art. 94. 
ust. 1 pkt 2. 

25.5  JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
26. UniewaŜnienie postępowania: 

26.1 Zamawiający uniewaŜnia postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

26.2  O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
27. Postanowienia końcowe: 

27.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
28.  Wykaz załączników: 

1. Formularz oferty; 
2. Wzór umowy; 
3. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 
4. Wykaz osób; 
5. Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 
6. Oświadczenie o uprawnieniach; 
7. Wzór karty gwarancyjnej; 
8. Przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
…............................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
 

OFERTA 
Nazwa i siedziba Wykonawcy 

…......................................................................................................................................................

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

Nazwa i siedziba zamawiającego 

….......................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
Nawiązując do ogłoszenia z dnia …..................... r. o przetargu nieograniczonym                             
o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp dotyczącego prac remontowo-budowlanych w Domu 
Dziecka w Tomisławicach oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu 
przedmiotu zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę brutto 
…............................... złotych (słownie: ……………………………………….…………………. 
………………………………………………………….…………………….. złotych) w tym 
podatek ….. % VAT w kwocie …...................  
Potwierdzamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                  
i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń.  

1. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany           
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do dnia …………………. roku . 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców* naleŜy wpisać 
część zamówienie powierzone podwykonawcy jeŜeli dotyczy 
……………………………………………………………………………..........................
. 

3. Oświadczamy, iŜ zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie, w miejscu                  
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do …............................................... 
5. Udzielamy gwarancji na okres …................... miesięcy od daty odbioru końcowego. 
6. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
7. Oświadczamy na podstawie art. 44, Ŝe spełniamy wymagane warunki udziału                                      

w postępowaniu a w szczególności: 
• posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem 

zamówienia, 
• dysponujemy potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia (posiadają odpowiednie uprawnienia), 
• wykonaliśmy w ostatnich 5 latach inwestycje podobne do przedmiotu zamówienia, 
• jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Prawa zamówień 
publicznych. 

 
8. Do niniejszej oferty załączamy:  
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1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22  ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

3) kosztorys ofertowy, 
4) wykaz osób, 
5) ………………………………………………………………………………………… 
6) ………………………………………………………………………………………… 
7) ………………………………………………………………………………………… 
8) ………………………………………………………………………………………… 
 

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

…............................................................... 
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania dostawcy) 

 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy w wykonaniu zamówienia bierze udział 
podwykonawca naleŜy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
powierza się podwykonawcy. 
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Projekt umowy                                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ              
 

UMOWA NR …........... 10 
W dniu …......................... 2010 roku pomiędzy Dom Dziecka w Tomisławicach, z siedzibą: ul. 
Tomisławie 16, 98-290 Warta, NIP 827-15-74-906, REGON 000245351, tel./fax (043) 829-46-
85, zwaną w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Agatę Janiak – Dyrektora Domu Dziecka w Tomisławicach, 
, 

a firmą ….................................................................................................................. z siedzibą 
…...................................................................................................................., zarejestrowane w 
…........................................................... pod nr …...................... w dniu ….........................r. 
REGON …........................., NIP ….........................., zwaną w dalszej treści umowy 
,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1. ….........................................., 
2. ….......................................... 

 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace remontowo-budowlane 

w Domu Dziecka w Tomisławicach zgodnie z SIWZ. 
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z uŜyciem materiałów i urządzeń własnych. Do 

wykonania Wykonawca zobowiązany jest uŜyć materiałów fabrycznie nowych, 
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
atestów i certyfikatów na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty …................. miesięcznej 
gwarancji od daty odbioru końcowego. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do umowy. 

 
§ 2 

1. Zamawiający ustala termin wykonania umowy przez Wykonawcę do dnia …....................               
2010 roku. 

2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający moŜe zgodzić się na przedłuŜenie terminu 
wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeŜeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 
• wykopalisk uniemoŜliwiających wykonywanie robót, 
• szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były moŜliwe do 

przewidzenia, 
• działania siły wyŜszej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie 

sił przyrody – huragan, powódź, poŜar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.) 
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia okoliczności 
określonych w pkt 2. 

 
§ 3 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy w terminie 10 dni od dnia podpisania 
umowy. 
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§ 4 
1. Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie – ….................................................... nr 

uprawnień ….............................. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie – …............................................. nr 
uprawnień …................................... 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a takŜe 
zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych i w razie potrzeby uzyska decyzję na zajęcie pasa ruchu 
drogowego od właściwego administratora dróg. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
państwowego nadzoru budowlanego. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i 
przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym datą odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych 
oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

6. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego Ŝądanie właściwe polisy 
ubezpieczeniowe. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca 
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez 
Podwykonawcę oraz za wszelkie rozliczenia finansowe z podwykonawcami. 

8. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z istotnymi warunkami 
zamówienia oraz wybraną ofertą będzie wynagrodzenie zgodne z kosztorysem ofertowym. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraŜa się kwotą …................ złotych 
brutto (słownie: ….......................................................................................... zł.), w tym 
……… % podatek VAT w kwocie …...........................  

3. Wynagrodzenie to obejmuje pełny zakres robót remontowo - budowlanych. 
4. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych i protokołów odbiorów 

częściowych, w terminie 14 dni od daty ich doręczenia, przelewem na wskazane przez 
Wykonawcę konto bankowe podane na fakturze. 

 
§ 7 

1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne: 
• za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 

umowy 0,1 % wysokości wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki. 
• za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy – 10 % 

wynagrodzenia umownego. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 8 

1. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbiorów końcowych poszczególne zadania określone 
w § 1 . 

2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 
dokonanych wpisów do dziennika budowy (jeŜeli jest wymagany), przez inspektora 
nadzoru, o ich wykonaniu bez wad. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie najpóźniej w terminie 
określonym w § 2. 

4. Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 10 dni od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. Czynności odbioru łącznie z wykonaniem niezbędnych poprawek nie będą 
trwały dłuŜej niŜ 30 dni od daty rozpoczęcia odbioru z uwzględnieniem treści ujętej w § 8 
pkt 5. Do powyŜszego terminu nie wlicza się czasu wykonywania prac zaleconych przez 
Organy Państwowe podczas oddawania obiektu do uŜytkowania. 

5. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający moŜe odmówić 
odbioru, do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego nie powoduje zmiany terminu odbioru końcowego skutkującej naliczeniem 
kar za zwłokę. 

6. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w protokole wad. 

7. W terminie 5 dni przed odbiorem Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
• Dokumentację powykonawczą 
• Oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w procedurach 

uzyskiwania pozwolenia na uŜytkowanie (jeŜeli jest wymagane). 
• Pisemną gwarancję na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia jeŜeli takie 

występują. Na kaŜde zadanie wymienione w § 1 zostanie wystawiona osobna karta 
gwarancyjna.  

7. Podstawą rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie 
protokół odbioru ostatecznego robót. 

8. Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia. 
 

§ 9 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy pod rygorem niewaŜności moŜe nastąpić za zgodą 

obu stron, wyraŜoną na piśmie. 
2. Zmiana postanowień umowy moŜe dotyczyć okoliczności przewidzianych w § 2 ust. 2 i 3. 
 

§ 10 
Oprócz wypadków wymienionych w treści umowy a wynikających z Kodeksu Cywilnego 
stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

• w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie jednego 
miesiąca od powzięcia tej decyzji. 

• zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
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• Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy 
Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, strony obciąŜają następujące obowiązki szczegółowe: 
1)   w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg stanu na dzień 
odstąpienia, 

2)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

3)   Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być przez niego wykorzystane 
do realizacji innych robót nie objętych umową, jeŜeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezaleŜnych od niego, 

4)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

5)   Wykonawca niezwłocznie – a najpóźniej w ciągu 14 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego wzniesione bądź dostarczone, 

6)   Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów określonych w pkt.3, 
c) rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych kosztów budowy, 
d) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 
§ 11 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego. 
 

§ 13 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym(1) 
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 
 
Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty: 
1. SIWZ i oferta. 
2. Kosztorys ofertowy.  
3. Karta gwarancyjna. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA: 
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    Załącznik nr 3 do SIWZ                                                                                   
….................................................................... 
              (pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 

Zamawiający:  
Dom Dziecka w Tomisławicach 
Tomisławie 16 
98-290 Warta 
 
Nazwa zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

 
OŚWI A D C ZE N I E  

Zgodnie z art. 22 ust. 1  oraz ustawy Pzp oraz z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

 
Wykonawca: 
 
Nazwa:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
Adres………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..  
Telefon ………………………………………………………………………………………….  
e-mail …………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam(y), Ŝe: 

 
 Jestem(jesteśmy) uprawniony(uprawnieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi i spełniam(y) następujące warunki dotyczące:  

1. Posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub 
czynności,  jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonania 

zamówienia;  
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
5. Nie podlegam(y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
 

 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom(i) 
odpowiedzialności karnej z art. 233 KK. 
 

                                                                          …..…….………..…………………………....... 

                                                                          (podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy i pieczęć) 
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                                                                 Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ WYKONYWA Ć ZAMÓWIENIE 
 
Zamawiający: 
Dom Dziecka w Tomisławicach 
Tomisławie 16 
98-290 Warta 
Nazwa zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Wykonawca: 
Nazwa:…………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..………………  
Adres……………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………..  
Telefon …………………………………………………………………………………………….  
e-mail 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam(y), Ŝe: 
 
Zamówienie niniejsze będą wykonywać następujące osoby: 
 
Lp. Imię  

i nazwisko 
Zakres wykonywanych czynności Data  

uzyskania 
 i numer 
uprawnień 

1  

 

 

2  
 

 

3  
 

 

Do wykazu naleŜy dołączyć stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz zaświadczenia                        
o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego 
JeŜeli Wykonawca polega na pracownikach innych podmiotów naleŜy do powyŜszego wykazu 
dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykazanych osób na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

          
….....................................................                      ………………………………....... 

                  pieczęć wykonawcy                                               podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy 
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   Załącznik nr 5 do SIWZ                                                                                               

….................................................................... 
              (pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 

Zamawiający:  
Dom Dziecka w Tomisławicach 
Tomisławie 16 
98-290 Warta 
Nazwa zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

 
OŚWI A D C ZE N I E  

śe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia 

 
Wykonawca: 
 
Nazwa:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
Adres………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..  
Telefon ………………………………………………………………………………………….  
e-mail …………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam(y), Ŝe: 

 
 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, w szczególności osoby 
wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 
wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia  

 
 

 
 

                                                                                   ………………………………....... 

                                                                           podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

…………………………………….. 
              (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja niŜej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci 
nagłówkowej, jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich 
dokumentach rejestrowych oświadczam, iŜ zgodnie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 
1655 ze zmianami) brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze 
mnie Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
                                                                                               (podpis osoby uprawnionej) 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
           (miejscowość, data) 
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PROJEKT                                                                                 Załącznik do umowy 
KARTA 

GWARANCYJNA 
 

Do umowy nr …......... zawartej w dniu …............ z Domem Dziecka w Tomisławicach na 
wykonanie 
…......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
. 
 

WARUNKI  GWARANCJI  I R ĘKOJMI ORAZ  SERWISU 
1. Gwarant udziela gwarancji na okres …… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego 

robót (bez wad). 
2. Przedmiotem gwarancji jest obiekt budowlany będący przedmiotem umowy, której 

załącznikiem jest niniejsza gwarancja. 
3. Gwarancją objęte są wszelkie wady ukryte wynikające zarówno ze sposobu wykonania 

jak i z jakości uŜytego sprzętu oraz uŜytych materiałów i surowców. 
4. Gwarancją objęte są wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w okresie gwarancji 

wynikające zarówno ze sposobu wykonania jak i z jakości uŜytego sprzętu oraz uŜytych 
materiałów i surowców. 

5. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego, dotyczące obiektu Gwarant zobowiązany 
jest załatwić w terminie 

• jeŜeli wada uniemoŜliwia zgodne z obowiązującymi przepisami uŜytkowanie  
obiektu – natychmiast po zgłoszeniu roszczenia 

• w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym 
przy udziale obu stron 

• usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie 
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części 

robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania 
robót budowlanych lub usunięcia wad. 

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas w ciągu którego 
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wad powstałe na skutek: 
• siły wyŜszej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski 
Ŝywiołowej i strajk generalny 

• normalnego zuŜycia obiektu lub jego części 
• szkód wynikłych z winy UŜytkownika, a w szczególności konserwacji i 

uŜytkowania budowli w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i uŜytkowania 
• celowych działań osób trzecich 

6. Wykonawca, niezaleŜnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego. 

7. Strony ustalają, Ŝe okres rękojmi zostaje określony na 6 miesięcy ponad okres 
wyznaczonej gwarancji. 

 
 
 
 

…................................................... 
                                                                                                                      (podpis gwaranta)  
 

…......................................................................... 
       (miejscowość, data odbioru końcowego robót bez wad) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiary robót                    
 

Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, 
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