Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.

Zamawiający:
Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy
ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca wykonania robót budowlanych dla zadania pn.:

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.
Przetarg nieograniczony
P-1/V/14

Świdnica, maj 2014 r.
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ZAMAWIAJĄCY
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
GWARANCJA I RĘKOJMIA
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
INFORMACJE DOTYCZĄCE KOPII DOKUMENTÓW
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW
PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT CZĘŚĆ JAWNA
I NIEJAWNA POSIEDZENIA KOMISJI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWNIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

CZĘŚĆ II Załączniki do SIWZ
Załącznik A - Formularz oferty wraz ze wzorami załączników do oferty wykonawcy
Załącznik B - Projekt umowy
Załącznik C - Dokumentacja projektowa
Załącznik D - przedmiar robót
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści – SIWZ lub
specyfikacją.
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Instrukcja dla Wykonawców
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1.

ZAMAWIAJĄCY

Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy
ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica, województwo dolnośląskie
tel. (74) 852 28 31
fax. (74) 852 28 31, NIP 884-22-77-338
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.g1.swidnica.pl
Godziny urzędowania: od 8:00 do 15:00.
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów Działu II, Rozdziału 3 Tryby udzielania zamówień, Oddział 1 - Przetarg
nieograniczony – ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej UPZP.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych na parterze w przyziemiu budynku Gimnazjum nr 1 w Świdnicy, ul. Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego 21.
3.2. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje
3.3. Lokalizacja
Budynek położony jest w Świdnicy ul. M. Kozara Słobódzkiego 21, gm. Miasto Świdnica.
Zabudowa wolnostojąca. Jest to budynek czterokondygnacyjny, bez pomieszczeń strychowych.
Budynek o funkcji edukacyjnej.
3.4. Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje następujące grupy robót:
roboty elektryczne:
-wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi/bez tablicy głównej/
-wymiana i montaż osprzętu
-częściowa wymiana opraw oświetleniowych
3.5. Zakres robót
Zakres robót przy wymianie instalacji:
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi /bez rozdzielni głównej/
- wymiana i montaż osprzętu
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
Projekt obejmuje:
a/
b/
c/
d/
e/

linie zasilające tablice rozdzielcze kondygnacji parteru i przyziemia
tablice rozdzielcze dla poszczególnych kondygnacji
instalację oświetleniową podstawową i ewakuacyjną
instalacje gniazd wtykowych 230V
instalację siłową
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f/ instalację sygnalizacji dzwonkowej
g/ instalację połączenia wyrównawczego
h/ ochronę od porażeń prądem elektrycznym
Zasilanie elektroenergetyczne budynku
Budynek gimnazjum zasilany jest linią kablową K-3 YAKY 3 x95+50 mm2 ze stacji
transformatorowej R434-04 do złącza kablowego ZK2 wewnątrz budynku. Ze złącza kablowego
poprowadzona jest linia kablem YAKY 4 x 120 mm2 do istniejącego układ półpośredniego pomiaru
i rozdziału energii elektrycznej „TGL”. Instalacje te nie są zakresem opracowania.
Rozdział energii elektrycznej dla parteru i przyziemia
Od istniejących zabezpieczeń topikowych na rozdzielni „TGL” w sekretariacie do projektowanych
tablic rozdzielczych poprowadzić wewnętrzne linie zasilające zgodnie z rys. nr 7E, 8E.
Wewnętrzne linie zasilające
Z rozdzielni TGL do projektowanych tablic rozdzielczych „T-1” „T-2” „T-3” „RK” oraz istniejącej
„T7A” /kuchnia/ poprowadzić indywidualne linie przewodem YDY 5 x 10 mm2 Linie prowadzić
p/t. Przez szatnię w przyziemiu linię prowadzić w korytku stalowym perforowanym szer. 50 mm
umieszczonym obok ściany na poziomie rur c.o. na istniejących wspornikach przystosowując je do
zainstalowania korytka. Linie prowadzić wzdłuż tras pokazanych na rys 7E, 8E.
Do projektowanych tablic pomiarowo-rozdzielczych „TL-1” „TL-2” mieszkania i pomieszczeń
księgowości poprowadzić linie przewodem YDY 3 x 6 mm2 p/t od istniejącej tablicy T3 x100+2 x
25
Tablice rozdzielcze
Zaprojektowano tablice rozdzielcze:
- T-1 , T-2, T-3 R na poszczególnych kondygnacjach w obudowach EKINOXE TX 3 x 18
- TL-1 , TL-2 TWC w mieszkaniu i księgowości w obudowie RU-1-P-10 KARWASZ
- RK w kotłowni w obudowie RN 3 x 18 – 65 IP
Tablice wyposażyć w aparaty zgodnie z rys. nr 2E, 3E, 4E.
Instalacja oświetleniowa podstawowego i ewakuacyjnego
Instalację wykonać przewodem YDY 5,4,31,5 mm2 p/t.
W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, umywalnie, kotłownia) instalację wykonać
z osprzętem hermetycznym IP44 zagłębionym w tynk.
Łączniki instalować na wys. 1,3 m od podłogi lub posadzki.
Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodem YDY 31,5 mm2 p/t. Dla potrzeb
oświetlenia ewakuacyjnego stosować oprawy z inwerterami 3h typ Voyager z piktogramami
kierunkowymi.
Wykaz opraw oświetleniowych na rys. nr 5E , 6E.
Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalację wykonać przewodem YDY 32,5 mm2 p/t.
Gniazda wtykowe w mieszkaniu i biurach montować na wysokości 0,4 m od podłogi.
W pozostałych pomieszczeniach gniazda montować na wysokości 1,1 m od podłogi lub posadzki.
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP44.
Instalacja zasilania sygnalizacji dzwonkowej
Obwód zasilania dzwonków pauzowych wyprowadzić z puszki rozgałęźnej znajdującej się przy
zegarze sterującym w sekretariacie.
Instalację wykonać przewodem YDY 31,5 mm2 p/t.
Połączenie wyrównawcze
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W kotłowni wykonać połączenia wyrównawcze przewodem LY 10mm ż/z.
W pomieszczeniu kotłowni zamontować główną szynę uziemiającą GSU do której podłączyć:
a) przewody uziemiające,
b) metalowe rury instalacji wody zimnej i ciepłej,
c) rury centralnego ogrzewania wychodzące z węzła cieplnego,
d) rury instalacji gazowej,
e) metalowe elementy konstrukcji,
f) szyny lub zaciski PE rozdzielni RK,
g) uziom instalacji odgromowej.
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zaprojektowano szybkie odłączenie
napięcia.
Ponadto na rozdzielniach zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe P304 P312 o prądzie
różnicowym 30 mA.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca winien złożyć ofertę na
całość zadania.
3.6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w:
1. projekcie budowlanym – instalacja elektryczna pn. Wymiana instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych na parterze i w przyziemiu autorstwa projektanta mgr inż. Ryszarda Wąsowicza
Zakład Usług Technicznych, Słotwina 63 D, 58-105 Świdnica,
2. projekcie wykonawczym – instalacja elektryczna pn. Wymiana instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych na parterze i w przyziemiu autorstwa projektanta mgr inż.. Ryszarda Wąsowicza
Zakład Usług Technicznych, Słotwina 63 D, 58-105 Świdnica,
3. szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla zadania pn.
Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu autorstwa
projektanta mgr inż. Ryszarda Wąsowicza Zakład Usług Technicznych, Słotwina 63 D, 58-105
Świdnica,
4. niniejszym SIWZ.
Projekt budowlany, projekt wykonawczy i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót, o których mowa w pkt. 3.6 stanowiące załącznik C do SIWZ, a także przedmiary
robót, stanowiące zał. D do SIWZ znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego:
www.g1.swidnica.pl.
UWAGA! Przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy i zostały załączone
pomocniczo w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiary robót
nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego –
Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, 58-100
Świdnica w godz. od 8:00 do 15:00 - sekretariat.
3.7. Warunki wykonania robót
3.7.1. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie zgodnie z należytą starannością, zaplanowanym
zakresem oraz sposobem realizacji, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową,
zaleceniami Zamawiającego i projektem umowy, tak aby dzieło mogło być przekazane w efekcie
końcowym jako obiekt w pełni funkcjonalny oraz zgodny z przepisami prawa i zasadami sztuki
budowlanej.
3.7.2. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z: reżimem technologicznym, z normami
uznanymi jako obowiązujące wg przepisów art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami
BHP.
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3.7.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami SIWZ, za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją,
o której mowa w pkt. 3.6 SIWZ.
3.7.4. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje
następująca hierarchia ich ważności: specyfikacje techniczne, projekt budowlany, inne
dokumenty.
3.7.5. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę; Wykonawca dostarczy
materiały i zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we
własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu.
3.7.6. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym
w projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu
wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane
przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie.
Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. O uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca poinformuje
Zamawiającego.
3.7.7. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały podane w dokumentacji
projektowej Wykonawca może zastosować materiały zamienne o parametrach technicznych
równoważnych, za pisemną zgodą inspektora nadzoru i Zamawiającego.
3.7.8. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, nie
spełniających wymogów norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
3.7.9. Wykonawca zobowiązany jest do okazania inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu
dokumentów, o których mowa w pkt. 3.7.6. na każdym etapie realizacji robót.
3.7.10. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osobę wskazaną w
ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
3.7.11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynności wykonywanych
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami.
3.7.12. Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
3.7.13. Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt zrealizuje tymczasowe obiekty
i urządzenia na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej,
zabezpieczenie terenu budowy).
3.7.14. Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, koszty zagospodarowania
zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania
i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych
nakładów, niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia. Ww. koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej.
3.7.15. Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp., a także koszty sporządzenia
inwentaryzacji powykonawczej robót stanowiących przedmiot zamówienia. Ww. koszty
Wykonawca ujmie w cenie ofertowej.
3.7.16. Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie
ładu i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych
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pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą
zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
3.7.17. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie prowadzonych robót przez cały okres
trwania realizacji przedmiotu zamówienia.
3.7.18. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i
mienia znajdujących się w strefie zagrożenia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez
niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę.
3.7.19. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji
robót, również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.
3.7.20. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe wysypisko odpadów, materiałów
z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania,
3.7.21. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.)
Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów stanowiących niebezpieczne odpady.
Koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych Wykonawca ujmie w cenie oferty. Wykonawca na
żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania właściwego dokumentu potwierdzającego
przekazanie wszystkich tego wymagających odpadów do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3.7.22. Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą
stosowne uprawnienia kolejowe.
3.7.23. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
3.7.24. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli
prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich
jakości oraz terminowości
3.8. Warunki odbioru robót
3.8.1. Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe,
3.8.2. Odbiory częściowe robót zanikowych będą rejestrowane w dzienniku budowy. W odbiorach
częściowych uczestniczą: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
3.8.3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy
i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
3.8.4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zadania, Wykonawca dostarcza
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe: dziennik
budowy, wyniki kontroli jakości, dokumentację powykonawczą, świadectwa jakości, certyfikaty,
atesty lub inne dokumenty wymienione w rozdz. 3, ust. 3.7, pkt 3.7.6.
3.8.5. Niekompletna dokumentacja odbiorowa powodować będzie odmowę Zamawiającego do
przystąpienia do czynności odbioru końcowego.
3.8.6. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia w terminie do
10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót, z zastrzeżeniem jw. Podstawą
rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy, wpis
kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót będących
przedmiotem zamówienia potwierdzony ze strony Zamawiającego przez inspektora nadzoru oraz
potwierdzenie inspektora nadzoru kompletności przekazanych mu przez Wykonawcę
dokumentów odbiorowych.
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3.8.7. Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół podpisany przez
Zamawiającego, inspektora nadzoru, oraz Wykonawcę, zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w czasie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Data sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego robót jest datą zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia.
3.8.8. Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego
nastąpić winno w terminie gwarantującym możliwość zakończenia czynności odbiorowych
i podpisania protokołu końcowego odbioru robót w nieprzekraczalnym terminie, określonym
w rozdz. 4 SIWZ.
3.8.9. Szczegółowe warunki odbioru robót są zgodne z projektem umowy dołączonym do SIWZ.
3.9. Warunki rozliczenia robót
3.9.1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ceną
ofertową Wykonawcy.
3.9.2. Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy
określonych w niniejszej SIWZ, i projekcie umowy.
3.9.3. Przedmiot umowy zostanie rozliczony jedną fakturą.
3.9.4. Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest spełnienie łączne niżej
wymienionych warunków:
1) zakończenie wszystkich robót objętych zamówieniem, łącznie z usunięciem wad i usterek
ustalonych w trakcie odbioru i zawartych w protokole ostatecznego odbioru robót,
2) pozytywny odbiór końcowy robót potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru
końcowego wykonanych robót,
3) przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy,
4) zaakceptowanie przez Zamawiającego rozliczenia końcowego za wykonany przedmiot umowy.
3.9.5. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia ich Zamawiającemu.
3.9.6. Szczegółowe warunki rozliczenia robót są zgodne z projektem umowy dołączonym do
SIWZ.
4.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia tj.:
a) przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w 5 dniu po podpisaniu umowy,
b) rozpoczęcie realizacji - w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
c) zakończenie realizacji - 14 sierpnia 2014 r. - rozumiany jako data sporządzenia protokołu
odbioru końcowego wykonanych robót.
5.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

Zgodnie z §18 projektu umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 5
lat na wszystkie wykonane prace budowlane, licząc od daty odbioru i przekazania do użytkowania
przedmiotu zamówienia.
Wymagany okres rękojmi 24 m-ce – na warunkach i zasadach określonych przepisami KC oraz
warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
UWAGA! Termin realizacji „przedmiotu zamówienia” oraz udzielonej gwarancji nie jest
kryterium oceny oferty, jest natomiast warunkiem przyjęcia oferty.
6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 UPZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
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Zamawiający nie przewiduje w oparciu o art.67 ust.1 pkt.6 UPZP możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających.
7. WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
7.1.1. w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
7.1.2. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co
najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda robota
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), polegające na wymianie instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych.
7.1.3. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub dysponować będzie osobą zdolną do wykonania niniejszego
zamówienia posiadającą i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności:
 instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, osoba pełniąca funkcję
kierownika budowy;
wymaganych ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, ze zm.). W przypadku
uprawnień uzyskanych przed wejściem w życie ww. ustawy należy powołać się na inne aktualne
uprawnienia, odpowiednie do zakresu pełnionych funkcji.
7.1.4. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 100.000,00 zł. (sto tysięcy
złotych).
7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców
Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. 8. Z
treści złożonych dokumentów musi wynikać spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. 7
niniejszej SIWZ.
7.3 Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.4 Zamawiający informuje, iż Wykonawcy składający nieprawdziwe oświadczenia i dokumenty
podlegają odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 271 oraz art. 305 Kodeksu karnego.
UWAGA! Nie spełnienie chociażby jednego warunku postawionego w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
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8.1. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22, ust. 1
UPZP Wykonawca winien do oferty dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków dotyczących:
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ww. oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy.
UWAGA: Wzory załączników do oferty Wykonawcy znajdują się w Formularzu ofertowym
wraz z załącznikami - zał. A do SIWZ.
8.2. w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i
doświadczenia Wykonawca dołączy do oferty:
8.2.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający,
co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda robota
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), polegające na wymianie instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych
wraz
z
podaniem
ich
rodzaju
i
wartości,
daty
i miejsca wykonania oraz 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.
8.2.2 Dowodami, o których mowa w pkt. 8.2.1. są:
a) poświadczenie wykonania, (np. referencje, protokoły odbioru robót, faktury końcowe, itp.),
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a).
Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy.
Dokumenty stanowiące dowody określające, czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane
w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone stanowią
załącznik nr 3 do oferty Wykonawcy.
8.3
W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca dołączy do oferty:
8.3.1

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, z informacją o osobie
odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi oraz podaniem informacji o jej
kwalifikacjach zawodowych, doświadczeni i wykształceniu niezbędnych do wykonania
zamówienia i zakresie wykonywanych przez nią czynności, a także informacją o podstawie
do dysponowania tą osobą.

Wskazane osoby winny posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności:
 instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, osoba pełniąca funkcję
kierownika budowy
wymaganych ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, ze zm.).
8.3.2 Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, posiadają wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń.
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Wzór tabeli stanowi załącznik nr 4 do oferty Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do oferty Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w systemie podwykonawczym. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy.
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.
Wzór wykazu części zamówienia, których realizację Wykonawca
Podwykonawcom stanowi załącznik nr 6 do oferty Wykonawcy.

zamierza

powierzyć

8.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
8.4.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo bankowe
przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz
z odsetkami. Oceny tej dokonuje wyłącznie bank. Informacja banku o wykonawcy (np.
opinia, zaświadczenie dla wszystkich zainteresowanych itp.), nie zawierająca danych co
najmniej w kwotach określonych w zdaniu pierwszym tego punktu specyfikacji oraz
informacje zawierające dane typu: „kwota pięciocyfrowa, sześciocyfrowa” itp. bez określonej
kwoty w złotych nie będzie uwzględniana przy ocenie spełnienia wymogów specyfikacji
i uznana zostanie przez Zamawiającego jako brak wymaganego dokumentu załącznik 7 do
oferty Wykonawcy.
8.4.2 opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 100 000,00
zł (słownie: sto tysięcy złotych). Polisa może być wystawiona na wszystkich lub na
każdego z wykonawców oferty wspólnej – załącznik nr 8 do oferty Wykonawcy.
Celem udowodnienia, że polisa jest opłacona Wykonawca dołączy dowód dokonania wpłaty
chyba, że dowód opłacenia wynika z treści polisy.
8.5. W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia
Wykonawca winien do oferty dołączyć:
8.5.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1, UPZP - oświadczenie
nr 2 - wg załącznika nr 1 do oferty Wykonawcy.
8.5.2 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 UPZP,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(załącznik nr 9 do oferty Wykonawcy),
8.5.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 10 do oferty Wykonawcy),
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8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 11do oferty
Wykonawcy),
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 UPZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca jest osobą prawną informacja winna
dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego (załącznik nr 12 do
oferty Wykonawcy).
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1pkt 9 UPZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (załącznik nr 13 do oferty Wykonawcy).
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1pkt 10 i 11 UPZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (załącznik nr 14 do oferty Wykonawcy

8.6 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt. 5-8 i 10-11 UPZP, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust.1, pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenia złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania.
8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów (patrz Rozporządzenie 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. 231):
8.7.1. o których mowa w § 3 ust. 1:
a) pkt 2–4 i 6 – 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,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;
8.7.1 Dokumenty, o których mowa w pkt.. 8.7.1 lit. a tiret pierwsze i trzecie i lit. b, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 8.7.1. lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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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. 8.7.1,
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, o którym mowa w pkt. 8.7.2 stosuje się
odpowiednio.
8.7.3 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.8 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
8.8.1 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia - (załącznik nr 15 do oferty Wykonawcy),
8.8.2 Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość), wskazywać okres ich
przekazania oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami. Do
zobowiązania należy dołączyć stosowną umowę lub porozumienie.
8.7.2

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8.8
niniejszego ustępu, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Wykonawca winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i
dokumenty wymienione w punkcie 8.5 niniejszego rozdziału. Przy czym, w przypadku
polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, podmioty te winny uczestniczyć w
wykonaniu przedmiotu zamówienia.
8.8.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów winien przedłożyć
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w
rozdz. 8, ust. 8.4, pkt. 8.4.1 SIWZ dotyczącej tych podmiotów.
8.8.5 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.
8.8.6 Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności ekonomiczno – finansowej podmiotów
trzecich, do oferty należy dołączyć oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za
realizację zadania Wykonawcy i tych podmiotów (art. 369 k.c.).
8.9 Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć:
8.9.1
dowód wniesienia wadium, zgodnie z zapisami rozdziału 12, (załącznik nr 16 do oferty
Wykonawcy),
8.9.2
pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba (osoby nie
wskazane w dokumencie rejestrowym) upoważniona do składania oświadczeń woli przez
Wykonawcę (załącznik nr 17 do oferty Wykonawcy),
8.9.3
pełnomocnictwo dla pełnomocnika składającego ofertę w ramach oferty wspólnej (zał. nr 18
do oferty Wykonawcy),
8.8.3
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8.9.4
8.9.5

8.9.6

9.

informację o przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy Wykonawca należy do
grupy kapitałowej (zał. nr 19 do oferty Wykonawcy),
wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zał.
nr 6 do oferty Wykonawcy). Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na
zawarcie umów z podwykonawcami przed zawarciem umowy z Zamawiającym - rozdz. 19.
ust. 19.4 specyfikacji.
zaparafowany projekt umowy - załącznik B do SIWZ (zał. nr 20 do oferty Wykonawcy),

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 23 UPZP.
9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków, przy czym: każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do
złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 8, ust. 8.5 i 8.9.4.
specyfikacji. Pozostałe dokumenty określone w rozdz. 8 może złożyć jeden z podmiotów
występujących wspólnie.
9.3. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
9.4. W takim wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego
pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 9.3.
9.5. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy.
9.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani
dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej
treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych
przy realizacji zamówienia,
3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
9.8. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy
zawartej pod warunkiem zawieszającym.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE KOPII DOKUMENTÓW
10.1

10.2

10.3

Zgodnie z treścią § 7 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) dokumenty, o których
mowa w rozdz. 8 są składane w formie oryginału lub 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.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
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10.4

10.5

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9,
ust. 3 ustawy.
Wybór aktualnego dokumentu dołączonego do oferty tj. oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, należy wyłącznie do Wykonawcy
składającego ofertę.

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW
Zamawiający nie wyraża zgody na porozumiewanie się oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów drogą elektroniczną.
11.2 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
11.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując
swoje zapytanie pod adres Zamawiającego.
11.4 Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
11.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
terminie, o którym mowa w ust. 11.4, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
11.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści specyfikacji.
11.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz udostępni na własnej stronie internetowej
bez ujawniania źródła zapytania.
11.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej.
11.9 Zgodnie z art. 87 ust. 1 UPZP w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz na podstawie art. 26 ust. 2 a
oraz ust. 4 wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP.
11.10 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
11.1
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11.11 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w ust. 11.10, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
12. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
- Pani Teresa Rośkowicz (księgowy) od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00 tel.
(74) 852-28-31
- Pani Bogumiła Christidu (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
tel. (74) 852-28-31
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych).
13.2
Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed
29.05.2014 r. przed godz. 10.00.
13.3
Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 UPZP, z tym, że:
a/ złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Kwota wadium
wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego: 21 1240
1978 1111 0010 1485 8298 przed upływem terminu składania ofert.
b/ złożone w gwarancjach (bankowych , ubezpieczeniowych):
z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art.
46 ust. 5 UPZP tj. w przypadku, gdy Wykonawca:
– odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
– w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
c/ złożone w innej niż pieniądz formie winno być dołączone w oryginale do oferty.
13.4
Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania
ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
13.5
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem jak w ust. 13.8.
13.6
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.7
Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
13.8
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a/
odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b/
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c/
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
13.1
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d/

w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w sposób
nie budzący wątpliwości, co do treści zapisów, ściśle wg załączonego wzoru, w języku
polskim oraz walucie PLN i podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego
przedstawiciela.
15.2
Wszystkie załączniki oraz dokumenty i oświadczenia stanowiące ofertę Wykonawcy winny
być również podpisane przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela upoważnionego do
reprezentowania firmy.
15.3
Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.
15.4
Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej "PRZETARG
nr P - 1/V/14 - nie otwierać przed 29.05.2014 r. przed godz. 11.00".
15.5
Oferta winna zostać złożona w terminie i miejscu określonym w rozdz. 16, ust. 16.1
specyfikacji.
15.6
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
15.7
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu powinno zostać przygotowane i oznaczone zgodnie z treścią ust. 15.4.
w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
15.8
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu.
15.9
Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
15.10 Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta powinna być zgodna ze
wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Przedstawienie rozwiązań
alternatywnych spowoduje odrzucenie oferty.
15.11 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 UPZP.
15.12 Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
15.1

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT CZĘŚĆ JAWNA I
NIEJAWNA POSIEDZENIA KOMISJI
16.1

16.2

16.3

Ofertę przygotowaną w sposób jak wyżej, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 29.05.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie
Gimnazjum – parter, Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy, ul. Mieczysława Kozara
- Słobódzkiego 21, 58-105 Świdnica.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj.
Biblioteka - parter Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21, 58-100 Świdnica
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert stwierdzone zostanie ich nienaruszenie,
Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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16.4

16.5
16.6

Podczas otwierania ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa w ustępie 16.3 i 16.4 będą przekazane niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych, Zamawiający udostępnia zainteresowanym protokół wraz z załącznikami
Pozostałe dane zawarte w ofertach komisja badać będzie w części niejawnej posiedzenia.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cenę ryczałtową oferty, zdefiniowaną w art. 632 Kodeksu cywilnego należy ustalić
w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy przedmiotowego zamówienia publicznego,
wykonaną na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik C do SIWZ, niniejszej SIWZ
i ewentualnej wizji lokalnej obiektu przeznaczonego pod realizację przedmiotu zamówienia,
dokonanej przez Wykonawcę przed sporządzeniem oferty. Przedmiar robót ma charakter
wyłącznie poglądowy i został załączony pomocniczo w celu ułatwienia dokonania
wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu
zamówienia.
17.2
Wykonawca winien sprawdzić zakres i rodzaj robót z przedmiaru z zakresem i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót i uwzględnić powyższe w przedstawianej cenie
ryczałtowej.
17.3
Cena ryczałtowa oferty winna obejmować wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania
przedmiotu zamówienia, o których mowa w rozdziale 3, w tym zarówno roboty wynikające
wprost z dokumentacji stanowiącej załącznik C do SIWZ jak również inne roboty i prace,
których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania zamówienia.
17.4
Ceną ofertową należy objąć również koszty organizacji, zagospodarowania zaplecza
budowy, wywozu i utylizacji odpadów, koszty prób, badań jakości, inwentaryzacji
powykonawczej, oraz inne nakłady niestanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia.
17.5
Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie kalkulacji własnej w wartościach netto, bez
podatku VAT. Do tak wyliczonej ceny netto doliczyć należy podatek VAT wg stawek
obowiązujących na dzień składania oferty. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe brutto.
17.6
W ofercie Wykonawca winien podać: cenę ofertową za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, zgodnie ze wzorem formularza oferty przetargowej (załącznik A do
SIWZ).
17.7
Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt. 1
ustawy o cenach tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest
obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie robót. W tak rozumianej cenie uwzględnia
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych
przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym.
17.8
Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę ofertową brutto.
17.9
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku
17.10 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
17.11 Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
17.12 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z przepisami w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
17.1
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18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Kryteria wyboru
Oferowana cena brutto za całość zadania - 100 %
18.2. Sposób oceny ofert
18.2.1. Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach
niżej określonych:
„oferowana cena brutto za całość zadania”
najniższa zaoferowana cena brutto za całość zadania
Ilość pkt. = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
cena brutto za całość zadania oferty badanej
Uzyskane punkty będą mnożone przez wagę (znaczenie) kryterium ceny - 100 %, a uzyskane w ten
sposób punkty decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna ilość możliwych do
uzyskania punktów: 100.
Wybór oferty dokonany zostanie w trybie art. 91 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
18.2.3.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, wg kryterium
jw. spośród ofert:
- spełniających wszystkie wymogi formalne określone w niniejszej specyfikacji,
- złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z art. 24 ustawy,
- nie odrzuconych na podstawie art. 89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2.2.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
19.1
19.2

19.3

19.4
19.5

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 UPZP.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 UPZP.
W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy przed podpisaniem umowy
realizacyjnej, przedłożą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub umowy konsorcjum.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do zweryfikowania
dokumenty potwierdzające, że osoby wskazane w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr
4 do oferty Wykonawcy, przewidziane do kierowania robotami budowlanymi posiadały:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń,
- wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
20.1

.Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi załącznik B do SIWZ
(zał. Nr 20 do oferty Wykonawcy).
21.2
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym
przez obie strony w następujących przypadkach:
– jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna,
eksploatacyjna),np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania
przedmiotu zamówienia proponowanych przez strony umowy, jeżeli te zmiany są korzystne
dla Zamawiającego.
– jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, np. jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od
towarów i usług (VAT),
21.3
Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia,
jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w
przypadku:
- zawieszenia robót przez Zamawiającego,
- wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nagłe,
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, którego nie udało się uniknąć
nawet w wypadku najwyższej staranności stron,
- zmian zakresu robót, w związku ze zmianą technologii dokonanych na wniosek
Zamawiającego lub zaakceptowanych przez Zamawiającego,
jeżeli zaistnienie w/w zdarzeń będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy.
21.4
W przypadkach losowych Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje
kierownicze na budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji zawodowych.
21.5
Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian dotyczących treści o charakterze
informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji Umowy, w szczególności
zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany
osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za
potwierdzenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonów,
telefaksów, adresów poczty elektronicznej, itp. nie są zmianami istotnymi i zawsze
dopuszczalne za porozumieniem stron.
21.6
Zmiany w umowie mogą być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku
przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.
21.1

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1.
22.2.

21.3
21.4

Wykonawcom przysługuje prawo wnoszenia odwołań w trybie określonym w Dziale VI
– Środki Ochrony Prawnej Prawa Zamówień Publicznych.
W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a/
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c/
odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w
art. 182 obowiązującej UPZP.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 obowiązującej UPZP.

23. INFORMACJE
PRZETARGOWEGO

DODATKOWE

DOTYCZĄCE
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23.1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
23.2. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23.3. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23.4. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach
obcych.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez
względu na uwarunkowania Wykonawcy.
23.5. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Nie dotyczy przedmiotowego postępowania.
23.6. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich
zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
24.1 załącznik A - Formularz ofertowy wraz ze wzorami załączników
24.2 załącznik B - Projekt umowy wraz z wymaganymi załącznikami
24.3 załącznik C - Dokumentacja
24.4 Załącznik D - Przedmiar robót określający zakres robót w ramach zamówienia

Zatwierdził:
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CZĘŚĆ II
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
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Formularz oferty wraz z załącznikami
Załącznik A do SIWZ
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Załącznik A do SIWZ
………………………………………
/miejscowość i data/

Oferta przetargowa
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
NIP Wykonawcy: ……………………
Regon Wykonawcy: …………………
FAX Wykonawcy: …………………..
Wzór oferty przetargowej
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania robót
budowlanych dla zadania pn.:

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.
MY NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………,
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w projekcie umowy.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, obliczoną zgodnie z wymogami,
pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Cena oferty za całość zadania określonego w SIWZ:
Netto..............................PLN (słownie:………………………………………………….. złotych)
Podatek VAT 23%……………………………………..
Brutto...........................................PLN (słownie:………………………………………… złotych)
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:
a/ przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w 5 dniu po podpisaniu umowy,
b/ rozpoczęcie realizacji: - w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
c/ zakończenie realizacji 14 sierpień 2014 r. rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru
końcowego wykonanych robót.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia na wykonane roboty gwarancji zgodnie z zapisami
w projekcie umowy, tj. zobowiązujmy się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na okres
5 lat na wszystkie wykonane prace budowlane, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
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Wymagany okres rękojmi wynosi 24 m-ce – na warunkach i zasadach określonych przepisami KC
oraz warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy.
6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7. OŚWIADCZAMY, że Wykonawca, którego reprezentujemy:
– nie należy do grupy kapitałowej*
– należy do grupy kapitałowej*
8. Wadium w kwocie ……………. wniesiono w formie: …………………………………
.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
* Niepotrzebne skreślić
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c.d. załącznika A do SIWZ

LP.

WYKAZ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Nr
załącznika
do oferty

1) Oferta przetargowa - wg zał. A do SIWZ
2) Wymagane oświadczenia zgodnie ze wzorami oferty przetargowej
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający, co
najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto –każda robota
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), polegające na wymianie instalacji elektrycznej i tablic
3)
rozdzielczych, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 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.
Dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
4) Dowodami, o których mowa w pkt. 8.2.1. są:
a) poświadczenie wykonania,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, z informacją o osobie
odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi oraz podaniem informacji o jej kwalifikacjach
zawodowych, doświadczeni i wykształceniu niezbędnych do wykonania zamówienia i zakresie
wykonywanych przez nią czynności, a także informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
5) Wskazane osoby winny posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, osoba pełniąca funkcję
kierownika budowy;
wymaganych ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, ze zm.).
Oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazana w
wykazie, o którym mowa wyżej, posiada wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane
6)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń..
7) Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .
Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca
8) posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych na rachunku bankowym środków
finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum 50.000,00 zł.
Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dotyczący
9)
przedmiotu niniejszego zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Polisa
może być wystawiona na wszystkich lub na każdego z wykonawców oferty wspólnej
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
10) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych: oświadczenie w zakresie art. 24, ust.1, pkt. 2 UPZP
Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
11) odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania
Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
12) ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8
13)
UPZP- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
14)
pkt. 9 UPZP – wystawiona jw.
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Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt. 10 i 11 UPZP – wystawiona jw.
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów. Zobowiązanie
16) musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość), wskazywać okres ich przekazania oraz formę
stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami, zgodnie z rozdz. 8, pkt.8.8 SIWZ.
17) Dowód wniesienia wadium
Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba (osoby nie wskazane
18)
w dokumencie rejestrowym) upoważniona do składania oświadczeń woli przez Wykonawcę
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika składającego ofertę w ramach oferty wspólnej, zgodnie z art. 23
19)
ust. 2 UPZP (konsorcjum, spółka cywilna)
20) informacja o przynależności do grupy kapitałowej
21) zaparafowany projekt umowy - wg załącznika B do SIWZ
15)

14
15
16
17
18
19
20

UWAGA:
* ofertę przetargową oraz załączniki nr 1-2 i 4-7 Wykonawca wypełnia zgodnie ze wzorami załączników do oferty
Wykonawcy.
* załączniki do oferty Wykonawcy powinny być oznaczone i ułożone kolejno, zgodnie z podaną wyżej numeracją
* w przypadku gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, załącza na stronie oznaczonej
odpowiednim numerem załącznika dopisek o treści „nie dotyczy”.

.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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c.d. załącznika A do SIWZ

(załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy)
WYMAGANE OŚWIADCZENIA

dotyczące wykonania robót budowlanych dla zadania pn.:

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.
……………………………..
pieczęć firmowa

Oświadczenie Wykonawcy nr 1
złożone na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.):
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
UWAGA!
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać
przekazane zasoby (rodzaj i ilość), wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę
stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami.

.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
………………
data
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c.d. załącznika A do SIWZ

(c.d. załącznika nr 1 do oferty Wykonawcy)

WYMAGANE OŚWIADCZENIA
dotyczące wykonania robót budowlanych dla zadania pn.

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.
……………………………..
pieczęć firmowa

Oświadczenie Wykonawcy nr 2
Niniejszym oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia podmiotu, do którego reprezentacji
jestem upoważniony, na mocy art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.):

.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
………………
data
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c.d. zał. A SIWZ

(załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy)

Wykaz robót zrealizowanych przez Wykonawcę ubiegającego się o zamówienie dotyczące
wykonania robót budowlanych dla zadania pn.

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.

.

l.p.

Nazwa zadania

Rodzaj robót

1

2

3

Wartość robót
brutto
4

Data wykonania

Miejsce wykonania

5

6

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda robota (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), polegające na
wymianie instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz 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.

.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
………………
data
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c.d. załącznika A do SIWZ

(załącznik nr 3 do oferty Wykonawcy)

wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.

.

Dowody określające, czy roboty wskazane w wykazie robót stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa w pkt. 8.2.1. są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)
Załączone dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby reprezentujące go wraz ze stosowym
upoważnieniem.
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c.d. załącznika A do SIWZ

(załącznik nr 4 do oferty Wykonawcy)

Wykaz osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zadania pn.

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.

Lp
OSOBA
. /imię i nazwisko/
1

2

1.

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
3
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci i urządzeń
elektrycznych i
energetycznych, bez
ograniczeń

ZAKRES
PODSTAWA DO
DOŚWIADCZENIE I
WYKONYWANYCH DYSPONOWANIA
WYKSZTAŁCENIE
CZYNNOŚCI
TĄ OSOBĄ *
4
5

kierownik budowy

Uprawnienia nr
………………
Wskazane osoby winny posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, osoba pełniąca funkcję kierownika budowy;
wymaganych ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, ze zm.).
* Podać podstawę dysponowania osobą np.:
osoba jest pracownikiem Wykonawcy (umowa o pracę, umowa zlecenia);
osoba fizyczna niebędąca pracownikiem Wykonawcy ( umowa zlecenia, umowa o dzieło) ;
umowa z innym podmiotem
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na osoby zdolne do wykonania
zamówienia innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu) pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.

.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
………………
data
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c.d. załącznika A do SIWZ

(załącznik nr 5 do oferty Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoba wskazana w tabeli posiada właściwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, osoba pełniąca
funkcję kierownika budowy bez ograniczeń wymagane prawem budowlanym dla realizacji
niniejszego zamówienia.
.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
………………
data
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c.d. załącznik A do SIWZ

(załącznik nr 6 do oferty Wykonawcy)

Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
dla zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w

przyziemiu w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.

.

Lp.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ
BRUTTO
zł

1

2

3

UDZIAŁ
W CAŁOŚCI
ZAMÓWIENIA
(%)
4

1
2
3
4
5
RAZEM
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza posiłkować się podwykonawcami – w tabeli wpisać
należy „nie dotyczy”-

.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
………………
data
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c.d. zał. A do SIWZ

(załącznik nr 7 do oferty Wykonawcy)

Informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość
posiadanych na rachunku bankowym środków finansowych lub zdolność kredytową
dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn:

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.
..............................................
(miejscowość, data)
...........................................
(nazwa banku, pieczęć)
Zaświadcza się, że
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu posiadającego rachunek w banku)
posiada
1) środki finansowe w wysokości: .................................................................................... zł
2) lub zdolność kredytową w wysokości: ........................................................................... zł

……………....................................
(podpis osoby upoważnionej ze strony
banku)
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załączniki do oferty Wykonawcy od nr 8 do nr 18
dla zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i

w przyziemiu w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy.

1.

Załączniki do oferty Wykonawcy powinny być oznaczone i ułożone kolejno, zgodnie z
numeracją podaną w „Wykazie złożonych dokumentów”.

2.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, załącza
do oferty oznaczone odpowiednim numerem załącznika oświadczenie, iż dany
załącznik go nie dotyczy.
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c.d. zał. A do SIWZ

(załącznik nr 19 do oferty Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr
50, poz. 331 ze zm.)
Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) biorąc udział w postępowaniu w sprawie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zadania pn: Wymiana instalacji
elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy,
niniejszym informuję, że:
Należę/Nie należę1 do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Należę do grupy kapitałowej w skład, której wchodzą:
l.p.

Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej/adres

1
2
3
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.
.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
………………
data

1

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik B do SIWZ

załącznik nr 20 do oferty Wykonawcy.

Załącznik B do SIWZ
Projekt umowy
wraz ze wzorem karty gwarancyjnej
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Załącznik B do SIWZ

(załącznik nr 20 do oferty Wykonawcy)

-UMOWAzawarta w dniu ......................................
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn:

Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w
Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ………………………… z dnia
…………………………………………. r., w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.),
pomiędzy:
Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, 58-100
Świdnica, reprezentowanym przez panią:
Danutę Morańską – Dyrektor Gimnazjum
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Gimnazjum
pani Teresy Rośkowicz,
Zwanym dalej "Zamawiającym", a:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
- ……………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej "Wykonawcą"
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane w ramach
zadania pn: Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w
przyziemiu w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy zwane dalej „przedmiotem umowy".
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych na parterze w przyziemiu budynku Gimnazjum nr 1 w Świdnicy, ul. Mieczysława
Kozara-Słobódzkiego 21.
Budynek położony jest w Świdnicy ul. M. Kozara Słobódzkiego 21, gm. Miasto Świdnica.
Zabudowa wolnostojąca. Jest to budynek czterokondygnacyjny, bez pomieszczeń strychowych.
Budynek o funkcji edukacyjnej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje następujące grupy robót:
roboty elektryczne:
-wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi/bez tablicy głównej/
-wymiana i montaż osprzętu
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-częściowa wymiana opraw oświetleniowych
3. Zakres robót
Zakres robót przy wymianie instalacji:
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicami rozdzielczymi/bez rozdzielni głównej/
- wymiana i montaż osprzętu
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

§2
1.Zadanie jest realizowane na podstawie projektu budowlanego dla inwestycji pn.. Wymiana
instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze w przyziemiu autorstwa projektanta mgr
inż.. Ryszarda Wąsowicza Zakład Usług Technicznych, Słotwina 63 D, 58-105 Świdnica,
2.Przedmiot umowy szczegółowo został opisany w:
1) projekcie budowlanym – instalacja elektryczna pn. Wymiana instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych na parterze i w przyziemiu autorstwa projektanta mgr inż.. Ryszarda Wąsowicza
Zakład Usług Technicznych, Słotwina 63 D, 58-105 Świdnica,
2) projekcie wykonawczym – instalacja elektryczna pn. Wymiana instalacji elektrycznej i tablic
rozdzielczych na parterze i w przyziemiu autorstwa projektanta mgr inż.. Ryszarda Wąsowicza
Zakład Usług Technicznych, Słotwina 63 D, 58-105 Świdnica,
3) szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla zadania pn.
Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu autorstwa
projektanta mgr inż.. Ryszarda Wąsowicza Zakład Usług Technicznych, Słotwina 63 D, 58-105
Świdnica,
4) SIWZ.
3.Przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy i zostały załączone pomocniczo w celu
ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiary robót nie stanowią
samodzielnie opisu przedmiotu zamówienia.
4.Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz..1118 ze zm.) zgodnie z:
- dokumentami, o których mowa w §2, ust. 1
- niniejszą umową,
- ofertą Wykonawcy,
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.
5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do kompletnej
realizacji przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy wynikają one wprost z dokumentów
wymienionych w §2, ust. 2.
§3
Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty, stanowiące jej załączniki.
1. oferta Wykonawcy
- załącznik nr 1 do umowy,
2. wzór karty gwarancyjnej
- załącznik nr 2 do umowy,
3. dokumentacja, o której mowa w §2 ust.1
- załącznik nr 3 do umowy,
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§4
1. Zamawiający wyznacza nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia tj.:
a/ przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w 5 dniu po podpisaniu umowy
b/ rozpoczęcie realizacji: - w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,
c/ zakończenie realizacji - 14 sierpnia 2014 r. rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru
końcowego wykonanych robót.
§5
1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców. lub W
celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca oświadcza iż
zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony
następujący zakres prac:
nazwa podwykonawcy (NIP ….) …………. zakres prac powierzonych do wykonania
podwykonawcy……………...
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym,
których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej
umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych
podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym
fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy
wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji.
Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy
podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, są zobowiązani, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przedłożenia zamawiającemu wzoru tej umowy, przy czym:
1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej ze wzorem umowy;
2) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć
dokumenty wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
spełniają warunki określone przez Zamawiającego dotyczące podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy będącego stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane.
6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: treść umowy o podwykonawstwo nie
może stać w sprzeczności z podpisaną umową zasadniczą, w umowach o podwykonawstwo
należy uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom oraz okres odpowiedzialności Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności
za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności
przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
7. Zamawiający określa następujące warunki dotyczące podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, będącego stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu: podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do
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przedstawienia kserokopii opłaconej aktualnej polisy OC obejmującej odpowiedzialność
kontraktową (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań) opiewająca na sumę
gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 80% wartości umowy o podwykonawstwo.
8. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do wzoru umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 6;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;
3) gdy nie wykazano spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
warunków o których mowa w ust. 7.
W przypadku nie zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do wzoru umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował wzór
umowy.
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.
10. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy
podwykonawca przedkłada Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7
dni od dnia zawarcia potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpis
zawartej umowy o podwykonawstwo.
11. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w
ust. 8.
12. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy
podwykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez
przedkładającego, odpis zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13. W sytuacji, o której mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30
dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Obowiązek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 (roboty budowlane) oraz w ust. 12 (dostawy i
usługi), nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są:
1) dostawy lub usługi, które, z uwagi na ich wartość lub przedmiot, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu: umowy o wartości do 10.000,00 zł lub
których przedmiot zamówienia nie wymaga udziału w jego realizacji bezpośredniego
wykonawcy,
2) roboty budowlane, o wartości mniejszej niż 5% maksymalnej wartości nominalnej z
podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
15. Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki nr …………..do niniejszej
umowy.
16. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§6
1. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie 5 dni od pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości przejęcia terenu budowy, nie później niż w terminie do 10 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na
budowę:
1) teren budowy,
2) potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych,
3) kompletną dokumentację projektową,
3. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbędnej zwłoki po dacie przekazania terenu
budowy i następnie będzie prowadził roboty z należytym pośpiechem i bez opóźniania, aby
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ukończyć roboty objęte umową w terminie oznaczonym w § 4 ust. 1 pkt. c), wliczając w to czas
konieczny do przeprowadzenia z powodzeniem prób, badań i sprawdzeń.
§7
Warunki realizacji robót:
1.
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie zgodnie z należytą starannością, zaplanowanym
zakresem oraz sposobem realizacji, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową,
zaleceniami Zamawiającego i projektem umowy, tak aby dzieło mogło być przekazane w
efekcie końcowym jako obiekt w pełni funkcjonalny oraz zgodny z przepisami prawa i
zasadami sztuki budowlanej.
2.
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z: reżimem technologicznym, z normami
uznanymi jako obowiązujące wg przepisów art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami
BHP.
3.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami SIWZ, za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją,
projektową.
4.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje
następująca hierarchia ich ważności: specyfikacje techniczne, projekt budowlany, inne
dokumenty.
5.
Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osobę wskazaną w
ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
6.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynności wykonywanych w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami.
7.
Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
8.
Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp., a także koszty sporządzenia
inwentaryzacji powykonawczej robót stanowiących przedmiot zamówienia.
9.
Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu
i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych
pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą
zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
10. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych
robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz
terminowości
§8
1.

2.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zrealizuje tymczasowe niezbędne obiekty i
urządzenia na terenie placu budowy, tj. punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej,
zabezpieczenie terenu budowy, itp.
Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, zagospodarowania zaplecza
budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji
tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych nakładów
niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia.
§9

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie prowadzonych robót oraz dbanie o stan
techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane
do robót od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru.
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3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy,
znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
4. Roboty należy prowadzać w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i
mienia znajdujących się w strefie zagrożenia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez
niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody odniesienie w wyniku
realizacji robót będących przedmiotem umowy oraz powstałe w wyniku w wyniku
nieterminowego naprawienia powstałych szkód,
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec
osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze
zdarzeniami losowymi,
2) posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą jak 50.000,00 zł.
§10
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę; Wykonawca dostarczy materiały i
zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym
zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu.
Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie,
powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat
lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu
wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia,
wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w
budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. O uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca
poinformuje Zamawiającego.
W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały podane w dokumentacji
projektowej Wykonawca może zastosować materiały zamienne o parametrach technicznych
równoważnych, za pisemną zgodą inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, nie spełniających wymogów
norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do okazania inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu
dokumentów, o których mowa w ust. 2, na każdym etapie realizacji robót.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe wysypisko odpadów, materiałów z
rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 ze zm.)
Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji stanowiących niebezpieczne odpady materiałów
odzyskanych tj. wymontowanych w trakcie wykonywanego przedmiotu zamówienia i nie
stanowiących materiałów staro użytecznych.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania właściwego dokumentu
potwierdzającego przekazanie wszystkich tego wymagających odpadów do utylizacji, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§11

1. Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia budowlane.
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego umową zawartą z Zamawiającym.
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3. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością
robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją wykonania
przedmiotu umowy.
4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
§12
1.
2.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:
.....................................................................,
Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:
...................................................................... .
§13

1. Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe,
2. Odbiory częściowe robót zanikowych będą rejestrowane w dzienniku budowy. W odbiorach
częściowych uczestniczą: kierownik budowy lub kierownik robót oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i
przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zadania, Wykonawca dostarcza
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe, a w
szczególności:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy:
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania - sąsiedniej nieruchomości,
3) dokumentacja powykonawcza, protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów, w
tym świadectwa jakości, certyfikaty, atesty lub inne dokumenty wymienione w § 10, ust. 2,
4) karta gwarancyjna na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5) dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy w dniu protokolarnego przejęcia placu
budowy.
6) inne dokumenty mogące mieć wpływ na przebieg odbioru.
5. Niekompletna dokumentacja odbiorowa powodować będzie odmowę Zamawiającego do
przystąpienia do czynności odbioru końcowego.
6. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót, z zastrzeżeniem jw. Podstawą
rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy, wpis
kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót będących
przedmiotem zamówienia potwierdzony ze strony Zamawiającego przez inspektora nadzoru
oraz potwierdzenie inspektora nadzoru kompletności przekazanych mu przez Wykonawcę
dokumentów odbiorowych.
7. Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół podpisany przez
Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz Wykonawcę, zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Data sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego robót jest datą zakończenia
realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
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jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki,
jeżeli taka nastąpi,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obniżyć
wynagrodzenie,
b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.
9. Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpić
winno w terminie gwarantującym możliwość zakończenia czynności odbiorowych i podpisania
protokołu końcowego odbioru robót w nieprzekraczalnym terminie, określonym w § 4.
1)

§14
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1-3 strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe równe cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulację własną
Wykonawcy przedmiotowego zamówienia publicznego, wykonaną na podstawie dokumentacji
projektowej oraz zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w wysokości:
Netto..............................PLN (słownie:………………………………………………….. złotych)
Podatek VAT ……………………………………..
Brutto...........................................PLN(słownie:…………………………………………złotych)
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 obejmuje należność za wykonanie wszystkich robót
budowlanych i czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
także wykonanie prac i czynności nie będących robotami budowlanymi, a należących do
obowiązków Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
3. Podatek VAT naliczany będzie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
4. Roboty będące przedmiotem umowy będą rozliczone dwiema fakturami.
5. Faktura może być wystawiona po protokolarnym odbiorze robót przez Zamawiającego przy
współudziale inspektora nadzoru.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót sporządzony zgodnie z § 13, ust. 7
wraz z dokumentami jak w § 13 ust. 4..
7. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest spełnienie łączne niżej wymienionych
warunków:
1) zakończenie wszystkich robót objętych zamówieniem, łącznie z usunięciem wad i usterek
ustalonych w trakcie odbioru i zawartych w protokole ostatecznego odbioru robót.
2) pozytywny odbiór końcowy robót potwierdzony podpisanym przez strony protokołem
odbioru końcowego wykonanych robót,
3) przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy,
4) zaakceptowanie przez Zamawiającego rozliczenia końcowego za wykonany przedmiot
umowy.
8. Należność za faktury zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę:
1) oświadczenia podwykonawcy o braku zobowiązań dotyczących umowy o przedmiot
zamówienia lub zaakceptowanych przez podwykonawcę rozliczeń wzajemnych ,
obejmujących wszystkie wierzytelności, lub
2) pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że roboty w okresie rozliczeniowym, którego
dotyczy faktura wykonał siłami własnymi.
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9. Nie zapłacone przez Wykonawcę kwoty należne podwykonawcom, po bezskutecznym upływie
umownego terminu wyznaczonego na zapłatę faktur w umowie między Wykonawcą a
podwykonawcą, mogą być przez Zamawiającego potrącane z faktury Wykonawcy wystawionej
dla Zamawiającego. Potrącone kwoty będą przez Zamawiającego zatrzymane. Zamawiający
wypłaci Wykonawcy zatrzymane kwoty po dostarczeniu mu dokumentów potwierdzających
zapłatę przez Wykonawcę dla podwykonawców całych zaległych należności (potwierdzone
dowody dokonanych przelewów wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że cała zaległa kwota
została zapłacona).
10.
Faktury, o ile zostaną prawidłowo wystawione, będą płatne przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11.
Za datę uregulowania płatności przyjmuje się dzień złożenia w banku dyspozycji dokonania
przelewu przez Zamawiającego.
12. Faktury winny być wystawione na Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy ul.
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, 58-100 Świdnica, NIP 884-22-77-338.
§15
1.

2.

3.

4.
5.

6.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać
kary:
1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% ryczałtowego wynagrodzenia
umownego NETTO określonego w § 14 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od
dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych lub w okresie
gwarancji w wysokości 0,5 % ryczałtowego wynagrodzenia NETTO określonego w § 14
ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 50%
licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.
Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokości określonej w
odrębnych przepisach w dniu ich wymagalności, w przypadku nie zapłacenia przez
Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury Wykonawcy, za prawidłowo
sporządzoną i dostarczoną Zamawiającemu fakturę.
W przypadku odstąpienie od umowy, strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie
zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego NETTO określonego
w § 14 ust.1 umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 16 ust.1 punkt 1) umowy.
Zamawiający uprawniony jest, w przypadku naliczania kar umownych w trakcie realizacji
umowy do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku naliczenia kar umownych po dokonaniu przez Zamawiającego płatności,
Wykonawca zobowiązany jest do jej zapłaty przelewem na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania zapłaty kary.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może,
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego
§16

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) zaistnieją przesłanki określone art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo ogłosi on otwarcie likwidacji lub rozwiązanie
firmy, bądź też złożony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postępowania
naprawczego, o ile nie stoi to w sprzeczności z treścią ustawy Prawo upadłościowe i
naprawcze,
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2.

3.

4.

5.
6.

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robót lub z nieuzasadnionych przyczyn przerwie ich
realizację i pomimo wezwania Zamawiającego, nie podejmie ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres kolejnych 10 dni,
4) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie będzie
wykonywał swoje zobowiązania umowne,
5) stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi wady
uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem robót, że wątpliwym jest ich
terminowe zakończenie, Zamawiający może go poinformować na piśmie, jakie należy podjąć
działania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona
zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od
umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z
dokumentacją, przepisami technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiający
wzywa Wykonawcę do natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i dokumentacją. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do tego nakazu
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.
W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania umowy za
porozumieniem, strony obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru, sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na
dzień, w którym umowa przestała obowiązywać wraz z dokonaniem ich ostatecznego
odbioru pod względem ilościowym i jakościowym dla potrzeb rozliczenia przedmiotu
umowy. W powyższym protokole strony przedłożą zestawienie swoich wzajemnych
roszczeń,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane do realizacji
innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowiązywania umowy usunie z terenu, na którym realizowany był przedmiot umowy
wszelkie materiały przez niego dostarczone, co do których przysługuje mu prawo
dysponowania nimi.
5) 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 tę część
przedmiotu umowy, która została wykonana do dnia ustania obowiązywania umowy,
chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości,
b) odkupienia materiałów, lub urządzeń, o których mowa w ust.4 pkt 3) niniejszego
paragrafu,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu przedmiotowej umowy proporcjonalnie do
zaawansowania rzeczowego robót,
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany był
przedmiot umowy.
Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem
przyczyny odstąpienia.
Pomimo odstąpienia od umowy, postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi
obowiązują między Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót.
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§17
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu dla robót
wykonywanych w ramach przedmiotu umowy gwarancji, co do jakości robót oraz
zastosowanych materiałów, zgodnie ze wzorem karty gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 2
do umowy i przekaże wystawiony dokument Zamawiającemu.
Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w niniejszej umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z
udzielonych gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak
również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i
innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową.
Gwarancja za wady robót, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie udzielona, na okres 5 lat na
wszystkie wykonane prace budowlane.
Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego robót i wydania karty
gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia
przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym
przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich
usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady lub
usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego
gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach
wykonawstwa zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie
określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania
zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki,
do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki (tj. do dnia
uznania ich za usunięte).
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają po okresie
24 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.
Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do umowy, Wykonawca
wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.
§18

1.

2.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez
obie strony w następujących przypadkach:
1) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna,
eksploatacyjna), np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania
przedmiotu zamówienia proponowanych przez strony umowy, jeżeli te zmiany są korzystne
dla Zamawiającego.
2) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, np. jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od
towarów i usług (VAT),
Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli
takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
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1) zawieszenia robót przez zamawiającego,
2) wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nagłe,
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, którego nie udało się uniknąć
nawet w wypadku najwyższej staranności stron,
3) zmian zakresu robót, w związku ze zmianą technologii dokonanych na wniosek
Zamawiającego lub zaakceptowanych przez Zamawiającego,
jeżeli zaistnienie w/w zdarzeń będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
3.
4.

5.

W przypadkach losowych Wykonawca może dokonać zmian osób, pełniących funkcje
kierownicze na budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji zawodowych.
Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian dotyczących treści o charakterze
informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji Umowy, w szczególności zmian
dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób
upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidłowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów
poczty elektronicznej, itp. nie są zmianami istotnymi i zawsze dopuszczalne za porozumieniem
stron.
Zmiany w umowie mogą być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez
Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.
§19

Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego
oraz Kodeksu Cywilnego.
§20
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla Zamawiającego.
§21
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki do umowy
1. oferta Wykonawcy
2. wzór karty gwarancyjnej
3. dokumentacja projektowa
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Załącznik nr 2 do umowy (WZÓR)
.................................................
/pieczęć firmowa Wykonawcy/
KARTA GWARANCYJNA
Do umowy z dnia ................................. o wykonanie robót budowlanych pn.
Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr
1 w Świdnicy.
Przedmiot gwarancji
Data odbioru końcowego robót – .............................................................. roku.
Warunki gwarancji:
Zgodnie z § 18 umowy nr rej. ................... z dnia ................. 2014 roku, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 5 lat na wszystkie wykonane prace budowlane i
zamontowane elementy, licząc od daty odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu
zamówienia.
1.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i
usterek powstałych w okresie eksploatacji wykonanego dzieła, w terminie 5 dni od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi
do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady
lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego
gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.

2.

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach
wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie
określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie,

3.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania
zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki,
do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki,

4.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego przez Wykonawcę dzieła,
wygasają po okresie 24 miesięcy od daty końcowego odbioru robót,

5.

Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wszelkich
wewnętrznych zamieszek, ataków terroru, sabotażu, wandalizmu, klęsk żywiołowych,
kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania.

6.

Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest
Zamawiający oraz działający w jego imieniu zarządca nieruchomości. Zgłoszenie takie
kierowane będą do siedziby Wykonawcy.

7.

Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej usterce.

8.

Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub też
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty
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zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego
będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

.........................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
………………
data
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Załącznik C do SIWZ
Dokumentacja projektowa na zadanie pn. Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych
na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
obejmująca

-

Projekt Budowlany- instalacja elektryczna
Projekt wykonawczy- instalacja elektryczna
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Projekt Budowlany- instalacja elektryczna, projekt wykonawczy- instalacja elektryczna i
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót znajdują się na stronie
internetowej Zamawiającego www.g1.swidnica.pl w katalogu zamówienia publiczne.
Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego –
Gimnazjum Nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy, ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, 58-100
Świdnica – sekretariat.
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Załącznik D do SIWZ
- Przedmiary robót określające zakres robót w ramach zamówienia pn. Wymiana instalacji
elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
Przedmiary robót znajduje się na stronie internetowej www.g1.swidnica.pl
Przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy i zostały dołączony pomocniczo w celu
ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiary robót nie stanowią
samodzielnie opisu przedmiotu zamówienia.
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