
SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNK~W ZAM~WIENIA 

do postepowania o zamdwienie publiczne prowadronego w bybie przetargu 
nieograniuoneg o wartoici nie przekrauajqcej 

60 000 EURO na podstawie przepisdw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Pra wo zamuwien' publiunych (Dz. U. z 2004 r. ,Zrr 19, pot. 177 z pdzn, zm.) 

na: ,,remont pomieszczenia w budynku skrzydto ,,B" Gmachu 
GIownego dla potrzeb Wydzialu Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska" 

Specyfi kacjq zatwierdzam: 

Gdansk luty 2007 



I.  Politechnika Gdanska Wydzial Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska, z siedzibq w Gdarisku, 
przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdarisk telefon: (058) 347 24 19, fax: (058) 347 24 13, 
reprezentowana przez dr hab. ini. Knysztofa Wilde - prof. nadz. PG - Dziekana Wydzialu, 
dzialajgego na podstawie pelnomocnictwa Rektora P.G. 

2. Zamowienie prowadzone bqdzie w trybie przetargu nieogranicronego na pdstawie Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U, z 2004 r. Nr 19, poz.177 z poin. 
zm.). 

3. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu pomieu~enia  w budynku skrzydh ,,B" 
Gmachu GMwnego dla potrreb Wydziatu Inanierii Lqdowej i ~rodowiska, 
zlokalizowanego w Gdahsku pny ul. G. Marutowiua 11/12. 

Prace prowadzone bqdq w pomieszueniu 03 Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarzqdzania 
w Budownictwie, Pomieszaenie znajduje sie na parterze niskim w skrzydle ,,BW Gmachu Glownego 
Politechniki Gdanskiej 

Zakres prac obejmuje: 
o prace rernontowe 

cekolowanie Scian i sufitow 
przygotowanie powienchni pod malowanie wraz z poszpachlowaniem nier6wnoici 
malowanie Scian i sufitow farbq emulsyjnq dwukrotne 
malowanie drewnianych drzwi i szafek farbq olejnq dwu krotnie 
lakietowanie stolarki drzwiowej kianek i szafek 
malowanie gnejni kow iebrowych farbq olejnq dwukrotnie 
zerwanie posadzki z twonyw sztuanych i rozebranie posadzki 
wykonanie posadzki z pwek terakotowych 

o wykonanie instalacji elektryunej wewnetrznej 
wyrniana istniejqcej instalacji elektryunej 
wykonanie instala j i  teletechnicznej i komputerowej 
instalowanie punkthw oiwietleniowych 
pomiar skuteanoici zerowania 

o wstawienie d m i  do Sali P 1  

Roboty objqte zam6wieniem majq na celu dostosowanie pomieszaen do nowych potrzeb 
funkcjonalnych, doprowadzenie do wlaiciwego standardu technicznego i estetycznego. 

Kody ws CPV: 
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45314310-7 - instalowanie okablowania komputerowego 
45431100-8 - kladzenie terakoty 
45442100-8 - roboty malarskie 
45422100-2 - stotarka drewniana 
45450000-6 - roboty budowlane wykoriueniowe, pozostak 

Przedmiot zambwienia zostat okreilony przy pomocy: 
o przedmiaru robbt budowlanych 

specyfikacji techniunej wykonania i odbioru robot budowlanych 
stanowiqcych zatqczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zarnowienia. 



4. Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca udzielif 36-miesiqanej gwaran j i  na catost 
wykonanego przedmiotu zamowienia, w ramach kt6rej czas usuwania usterek bgdzie nie d+ui~zy 
ni i  14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgjoszenia usterki i otrzymania potwierdzenia 
przylccia zghszenia od Wykonawcy (telefoniunie, faksem). 
W przypadku uchylenia siq Wykonawcy od tego obowiqzku w terminie okreslonym powyiej 
Zamawiajqcy moie zlecii usuniqcie usterek lu b wad stronie trzeciej na koszt Wy konawcy. 

5. Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca, w przypadku zlecania prac Podwykonawcom, zawarl z 
nimi urnowe zgodnie z art. 647' kc. 

6. Zamawiajqcy nie dopuszua rnozliwosci zlozenia ofert wariantowych, przewidujqcych odmienny ni i  
okreslony pnez niego sposob wykonania zamowienia. 

7. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoSci zloienia ofert u?sciowych. 

8. Wymagany termin realizacji zam6wienia - w ciqgu 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 

9. 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegad sic Wykonawcy, ktorzy: 

1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okrePonej dzia+alnoki l u  b czynnoSci, 
je2eli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawniefi; 

2) posiadajq niezbdnq wiedze i doiwiadaenie oraz dysponujq potenjalem 
technianym i osobami rdolnymi do wykonania zamowienia; 
Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy aby udokumentowat zrealizowanie w ciqgu ostatnich 
piqciu lat, przynajmniej 1 (jednq) robote budowlan4 odpowiadajqcq (porbwnywalnq) swoim 
zakresem robocie budowlanej stanowiqcej przedmiot niniejszego zambwienia, o wartohi 
brutto rownej cenie ofertowej i potwierdzil dokumentami, t e  robota ta zostala wykonana z 
naleiytq starannoSciq. 

Ponadto Zamawiajqq wyrnaga, a by Wykonawca dysponowal osobq do pelnienia fun kcji 
kierownika budowy posiadajqcq uprawnienia budowlane w specjalnoici konstrukcyjno- 
budowlanej pny n a l e a q  do wtaiciwej izby samorzqdu zawodowego. 

3) znajdujq siq w sytuacji ekonomi~nej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zamowienia 
Zamawiajqcy wymaga, aby Wy konawca by! ubezpieczony od odpowiedzialnoki cywilnej w 
zakresie prowadzonej dzialalnoici gospodaruej. 

4) nie podlegajq wykluueniu z posepowania o udrielenie zamowienia 

Ocena spelniania w. warunkow dokonana zostanie zgodnie z formulq ,,s@nia-nie spelnia", w 
oparciu o informa j e  uzyskane z dokurnentow i oswiadczeri zalczonych do oferty, o ktorych 
mowa w punkcie 10 niniejszej specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia. Z treici zalqczonych 
dokumentow i oiwiadaen musi wynikaC jednoznaunie, iz ww. warunki Wykonawca spelnia. 

Nie spetnienie chociaiby jednego z ww. warunkow skutkowak bedzie wykluaeniem 
Wy konawcy z postqmwania. 

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJq DOSTARCZYC WYKONAWCY 
w CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU w 
POSTEPOWANIU 

10. W celu potwierdzenia spelnienia warun kow udzialu w postepowaniu oraz nie podtegania 
wykluueniu z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnowien publicznych (Dz. U. z 



2004 r. Nr 19, poz.177 z poin. zm.), Wykonawcy ubiegajzlcy sie o zamowienie, muszq wraz z 
ofertq, za4qczyd nizej wymienione dokumenty i oiwiaduenia: 
1) oiwiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, wg wzoru stanowigego 

xalqcznik nr 2 do specyfika j i  istotnych warunkow zamowienia; 
2) aktualny odpis z wlaiciwego rejestru albo aktualne zaiwiaduenie o wpisie do ewidencji 

dzialalnoSci gospodaruej, jezeli odrebne pnepisy wymagajq wpisu do rejestru lub zgloszenia 
do ewidencji dzialalnoici gospodaruej, mawtony nie w&ej ni.. 6 miesiecy peed 
uplvwem tenniinu skiadania uofe; 

W celu potwierdzenia, f e posiadajq niezbqdnq wiedze i doswiadczenie oraz dysponujq 
potencjalem techniany m i osobami xdolny mi do wykonania zamowienia; 
3) wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piqiu fat pned dniem wszaqcia 

postqpowania o udzielenie zamhwienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy - 
w tyrn okresie, dpowiadajqcych (porownywalnych) swoim zakresem robocie budowlanej 
stanowiqcej przedmiot niniejszego zamowienia, kaidej o wartoici brutto rownej cenie 
ofertowej, wg wzoru stanowiqcego zalqanik nr 3 do spewkacji istotnych warunkow 
zamowienia; 

4) dokumenty potwierdzajqce, ie roboty wykazane w zalqczniku nr 3, zostaly wykonane 
naleiycie; 

5) dokurnenty stwierdzajqce posiadanie wymaganych uprawnieti budowlanych przez osobq 
przewidzianq do petnienia fun kcji kierowni ka budowy wraz z za5wiadczeniem 
potwierdzajqcym jego przynalelnoii do wlagciwej izby samonqdu zawodowego; 

w celu potwierdzenia, ze znajdujq sig w sytuacji ekonomianej i finansowej 
zapewniajqcej wykonanie zamowienia 
6) polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ie wykonawca jest 

ukzpieaony od odpowiedzialnoki cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoki; 

pozostale dokumenty, ktore naleiy zalqczyC do oferty: 
7) zaakceptowany wzor umowy - zatqmnik nr 4 
8) pelnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcow skladajqcych ofertg 

wspolnq al bo do reprezentowania tych Wykonawcbw w postepowaniu i zawarcia umowy , 

Wy konawcy majqcy siedzibg lu b miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zobowiqzani sq zbiyt dokumenty z uwzglednieniem przepisbw, o ktorych mowa w 5 2 
Rozponqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19-05-2006 r. w sprawie rodzajow dokumentow, 
jakich moie zqdad Zamawiajqcy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogq byt 
sktadane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605). 

11. Wymagane dokurnenty, o ktorych mowa w punkcie 10 mogq by6 pnedstawione w formie 
olyginalu lub kopii poiwiadaonej ,,za zgodnoid z oryginakm" przez Wykonawcq. 

UWA GA! Dokumenty inne niz wymienione w punkcie 10 specyfikacji istotnych 
warunk6w zam6wienia nie b@q brane pod uwage pmy rozpafrywaniu 
ofedy, Zama wiajgcy prosi o ich nie zal4aanie, 

INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMI EWANIA SIE ZAMAWIAJ&CEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A 
T A K ~ E  WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH IX) POROZUMIEWANIA SIE z 
WYKONAWCAMI 

12. Postqpowanie o udzielenie zamowienia, prowadzone bcdzie w formie pisemnej. 
13. W prowadzony m postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Z amawiajqcy i Wykonawcy pnekazujq w formie pisemnej lub faksern. 
Kaida ze stron na iqdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otnymania. 



14. Wykonawca moie zwr6ciC sic do Zamawiajqcego o wylainienie treki  specyfi kacji istotnych 
warunkbw zambwienia. 
Zapytania naleiy kierowat na piimie ria adres Zamawiajqcego z dopiskiem: ,,PnetargM. 

15. Zamawiajqcy nie bqdzie zwdywal zebran Wykonawcow. 
16. Korespondencja pneslana za p o m q  faksu po godzinach urzedowania zostanie zarejestrowana w 

nasepnym dniu pracy Zamawiajqcego i uznana za wniesionq z datq tego dnia. 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWAMIA SIE Z WYKONAWCAMI 

17, Osobami uprawnionymi do bezpoSrednich kontaktow z Wykonawcami sq: - Wioleta Blawat i Alina Kryuatb - sprawy procduralne, tel.: (0-58) 347-24-19, faks: (0-58) 
347-24-13, od poniedziatku do piqtku, w godzinach od 9:00 - 14:OO; - ini. Kazirnien Jancen - sprawy techniczne, tel.: (0-58) 347-11-67, faks: (0-58) 347-24-13 od 
poniedziajku do piqtku, w godzinach od 9:00 - 14:00, 

WYMAGANIA D O N C a C E  WADIUM 

18. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium. 

TERMIN Z W W N I A  OFERTA 

19. Terrnin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpouyna sic wraz z uplywem terminu 
skhdania ofert. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

20. Oferta powinna by6 pnygotowana zgodnie z wymogami niniejszej spcyfikacji istotnych warun kow 
zarnowienia. Trek oferty musi odpowiadai treSci specyfi kacji istotnych warunkow zam6wienia. 

21. Na ofertq skladajq sie: 
1) wypelniony formulan "Oferta" wraz z wypelnionymi zalqcznikami, 
2) wymagane oiwiaduenia i dokumenty. 

22, Oferta powinna by6 sporzqdzona zgodnie z wyrnaganiami s m k a c j i  istotnych warunkow 
zamowienia 
k w formie pisemnej, 
k w jezyku polskim, 
3 w jednym egzemplanu. 

23. Zaleca sie ofertq: 
- zlofyk na kolejno ponumerowanych stronach (lapisay&), a numeracja stron 

powinna rozpoaynak si? od numeru 1, umieszczonego na pienvszej stronie oferty; - wypelnid na maszynie do pisania, komputerze lub reanie dlugopisem altm atramentern 
nieicieraln ym; - zabezpieayf: tak, aby oferta nie mogta ulec dekompletacji, poprzez pdqczenie ze sobq trwale 
stron oferty. 

24. Dokumenty winny by6 sponqdzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi pnez 
zamawiajqcego wzorcami (zatqcznikami), zawieraC informacje i dane okreilone w tych 
dokumentach. 

25. Kaida poprawka w ofercie musi by6 parafowana pnez osob? uprawnionq do podpisywania oferty. 
Poprawki powinny by6 dokonane poprzez czytelne przekreilenie Mdnego zapisu i wstawienie 
,,nad" lub ,,obok" poprawnego. 

26. Wykonawcy mogq wsphlnie ubiegad sic o udzielenie zamowienia. 
Wykonawcy ubiegajqcy sic o zambwienie wsp6lnie ponoszq solidarnq odpowiedzialnoSC za 
wykonanie umowy. 
Wszelka korespondencja oraz rozliuenia dokonywane bgdq wylqunie z pelnornocnikiem. 

27. Aby podmioty wstgpujqce wsp6lnie spelnialy warunki wymagane od Wykonawcow: 
o oddzielnie katdy z tych podmiotbw musi z4oiyC dokumenty, o ktorjch mowa w pkt 10 ppkt I), 
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o tqunie te podmioty muszq zlo2yd dokumenty, o ktorych mowa w p k  10 ppkt 3), 41, 51, 6), 7), 
8) 

28. wyk&awca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zh2eniern oferty oraz udzialem 
w postepowaniu. 

29. Wykonawca moie wprowadzid zmiany lub wycofaC z+oionq pnez siebie oferte przed terminem 
skiadania ofert, 

ADRESOWANIE OFERT 

30. Oferty nalely umieicid w wewnetnnej i zewngtrznej zamknietej (za klejonej lub zalakowanej) 
kope rcie. 

Na kopercie z e w n e t r z n e j (w kt6rej mieSciL siq bedzie koperta wewnqtnna): 
1) nalety umieicid tylko oznauenie "REMONT - Wydzial Inzynierii Lqdowej i ~rodowiska 

pokoj nr 011 Gmach Glbwny sknydto ,,B" NIE OTWIEMC PRZED TERMINEM 
OTWARCIA OFERT" 

Na kopercie w e w n e t r z n e j (w kt6rej bqdzie formularz oferty wraz z zatcznikami): 
1) nalezy umieicid oznaczenie "REMONT" 
2) naleiy wpisad name Wykonawcy, jego adres lub pnystawii czytelnie pieaqtke, aby moina 

by40 odestat ofertq (bez otwierania koperty wewnetnnej) w przypadku stwierdzenia, ze oferta 
zostala zhzona po uptywie terminu do sktadania ofert, po uplywie terminu pnewidzianego na 
protesty . 

PODPISY 

31. Oferta powinna bye opieczqtowana i podpisana pnez osobq uprawnionq do reprezentowania 
Wy konawcy. Poprawki dokonane w ofercie winny bye zaparafowane przez osobe podpisujqcq 
ofertq. 
Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty pnez osobe do tego nieuprawnionq powoduje 
drzucenie oferty. 

32. W przypadku, gdy Wykonawq reprezentuje pdnomocnik, do oferty musi byC zajczone 
pelnomocnichuo udzielone w zakresie czynno5ci zwiqzanych z udzialem w postqmwaniu o 
udzielenie zamowienia publianego, podpisane przez osoby reprezentujqce osobe prawnq lu b 
fizyunq. 

33. W przypadku gdy Wykonawcy wsglnie ubiegajq sie o udzielenie zamowienia, zobwiqzani sq do 
ustanowienia petnomocnika do reprezentowania wspblnikow w postepowaniu o udzielenie 
zam6wienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia urnowy w sprawie zamowienia 
pubticznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zam6wieh publiunych. 
Tr&C pelnomocnictwa powinna dokladnie okreklad zakres umocowania. 
W dokumencie tym powinni byd ujqc~ wszyscy Wykonawcy wspblnie ubiegajqcy siq o zarndwienie. 
Stosowne petnornocnictwo naleiy zatqczyC: do oferty. 
Petnomocnictwo powinno bye zalgzone w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodnoSt z oryginalem notarialnie lub przez wystawc6w petnomocnictwa. 

M I  EJSCE ORAZ TERMIN SKUOANIA i OTWARCIA OFERT 

34. Oferte nalely ztoiyd w terminie do 20-02-2007 r. do godz, 11 : 00, w siedzibie Zamawiajqcego 
Politechniki Gdahskiej Wydzial Inzynierii Lqdowej i ~rodowiska w Gdahsku ul. G. Narutowiua 
11/12 pok, nr 011 w sknydle ,,B" Gmach G1owny Politechniki Gdahskiej. 

35. Wszystkie oferty zlozone po terminie bqdq zwrocone bez otwierania po u m i e  terminu 
pnewidzianego na wniesienie protestu. 

OTWARCIE OFERT 



36. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 20-02-2007 r. o gcdz. 11 : 15, w siedzibie Zamawiajqcego 
Wydzial Inzynierii Lqdowej Politechniki Gdanskiej w Gdaisku ul. G. Marutowicza 11/12 w pokoju 
011, sknydh ,,B" Gmachu Gl6wnego Politechniki Gdanskiej. 

37. Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezposrednio pned otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwote, j a l q  zamiena pneznaczyC na 
sfinansowanie zambwienia. 
Poduas otwarcia ofert podaje siq nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcbw, a take informacje 
dotyuqce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnoici 
zawartych w ofertach. 

38. Na wniosek Wykonawcy, ktbry nie by4 obecny przy otwarciu ofert Zamawiajqcy przekaie mu 
informaje zawierajqcq nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcbw, a takie informacje dotyczqce 
ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warun kow platnoici zawartych w 
ofertach. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

39. Zamawiajqcy pnewiduje wynagrodzenie ryczaltowe. 
40. Wykonawca przyjmujqc zambwienie nie moie iqdal: podwyiszenia wynagrodzenia, chociaiby w 

czasie zawarcia umowy nie rnozna byb przewidzied rozmiaru lub kosztbw prac. 
41. Jeieli jednak wskutek zmiany stosun kow, ktorej nie moina byto przewidziet, wykonanie r o ~ t  

grozitoby Wykonawcy raiqcq stratq, sqd moie podwyiszyd ryczalt lub rozwiqzad urnowe. 
42. Przy obiiczaniu ceny oferty naleiy uwzglqdnid: 

1) opis pnedmiotu zamowienia objqty przedmiarem robot budowlanych 
2) wymagania dotyczqe materialbw i wyrob6w 
3) wtasne rozpoznanie warunkow realizacji i prowadzenia rob6t 
4) wszelkie inne wymagania zawarte w specyfi kacji istotnych warunkow zamowienia, zwiqzane z 

prawidtowq i terminowq realiza jq zambwienia a bez ktorych nie moina wykonad zamowienia. 
43. Skutki finansowe ewentualnych nieiciskiki w dokurnentaai projektowej obciqhjq w 

tym przypadku Wykonawcg zamowienia - musi on pnewidzid wszystkie okoliunosci, 
ktore mogg wplynqk na cenq zamowienia. 
W zwiqzku z powyiszym wymagane jest od Wykonawcow bardzo srcreg~owe 
sprawdzenie w terenie warunkbw wykonania zamowienia. 

44. Cena brutto oferty powinna by6 okreilona w sposob jednoznaany, w zlotych polskich, wyraiona 
w cyfrach i slownie, w zaokrqgleniu do d w k h  miejsc po pnecinku. 

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ~CY BEDZIE SIQ KIEROWAL PRZY 
WYBORZE OFERN, WRAZ z PODANIEM ZNACZENIA TVCH KRYTERIOW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

45. Przy wyborze oferty Zamawiajqcy bedzie kierowal sic nastepujqcym kryterium oceny ofert: 
Cena brutto oferty - 100% 

46. Za ofertq najkonystniejszq uznana zostanie oferta z najniiszq cenq. 
47. Zamawiajqcy udzieli zambwienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zam6wien publicznych oraz SIWZ i zaoferuje najniiszq cenq. 

INFORMACJE o FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO 
WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY w SPRAWIE ZAMOWIENIA 
PUBUCZNEGO 

48. Zamawiajqcy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada zasadom okreilonym w 
Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnowieh publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 
gin. zm.) i s@nia wymagania okreSlone w specyfikacji istotnych warunkbw zamowienia oraz 
zostaCa uznana za najkorzystniejszq. 

49. Zamawiajqcy powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcbw, ktony 
ubiegali sic o udzielenie zamowienia. 

50. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajqcy poda miejsce i termin podpisania umowy. 
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51. Zamawiajqcy wyrnagat b@zie od Wykonawcy, ktbrqo oferta zostanie wybrana by zawarl on 
umowe wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 

52. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krotszym n i i  7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty, nie poiniej jedna k n i i  przed uplywem terminu zwiqzania ofem. 

53. Wykonawcy wystqpujqcy wspolnie w pnypadku wybrania ich oferty na jeden dzieh przed 
terminem wyznaczonym na podpisanie umowy zloiq wiqiqcq Wykonawcow w ramach realiza j i  
przedmiotu zambwienia okreSlonego w specyfika j i  istotnych warunkdrw zamowienia tzw, umowq 
konsorcjum lub spotki cywilnej okreilajqq: 
1) Wykonawcow 
2) zakres prac przewidzianych do realizacji pnez kaMego z Wykonawcbw 
3) zasady wspbtdzialania przy realizacji przedmiotu zambwienia 
4) n a s  tnvania umowy (musi obejmowat okres realizacji przedmiotu zambwienia oraz okres 

udzielonej gwarancji) 
5) solidarnq odpowiedzialno5i: za niewykonanie lub nienale2yte wykonanie zamowienia 
Urnowe podpisujq upowainieni przedstawiciele Wykonawcow tub pelnomocnik jezeli jego 
petnomocnictwo obejmuje zakres tych czynnoki, a termin jego wainoki okjmuje termin 
realiza j i  umowy. 
Umowa konsorcjum lu b spolki cywilnej hdzie zalqczni kiem do umowy na realiza cje przedmiotu 
zamowienia. 

WYMAGANIA DONCZqCE ZABEZPIECZENIA N A L E Z ~ E G O  WYKONANIA UMOWY 

54. Zamawiajqcy nie W z i e  &daC od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako 
naj korzystniejsza, w niesienia za bezpieuenia nalezytego wykonania umowy. 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAN~ WPROWADZONE DO 
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY w SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO W Z ~ R  UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARk Z NIM UMOWF W SPRAWIE 
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

55. lstotne dla stron postanowienia zawiera wzor umowy stanowiqcy ratqcznik nr 4 do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunkow zamdrwienia". 

POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSkUGUJhCYCH 
WYKONAWCY w TOKU POSTFPQWANIA o UDZIELENIE ZAM~WIENIA 

56. Wykonawcom, a takze innym osobom, jeieli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal 
lub moie doznad uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajqego przepisbw Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zambwieh publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z p6in. zm.) 
pnystugujq 5rodki ochrony prawnej pnewidziane w Dziale V I  ustawy. 

57. Uczestnicy postepowania majq prawo wglqdu do treici protokdu w trakcie prowadzonego 
postepowania, ofert (z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicq przedsiebiorstwa w 
rozumieniu przepigw o zwalczaniu nieuczciwej konkuren ji, zastnezonych przez uczestnikow 
postepowania) po ich otwarciu oraz dokumentbw stanowiqcych zalqczniki do protokdu, po 
wybone naj konystniejszej oferty lub uniewainieniu postepowania. 

58. Udostepnienie dokumentow zainteresowanym Wy konawcom ad bywad siq bedzie wg ponizszych 
zasad: 
1) Z amawiajqcy udoapnia wskazane dokumenty pa doieniu pisemnego wniosku 

popnedzonego faksem przez Wykonawq 
2) Zamawiajqcy wyznacza termin i miejsce udost~pnienia dokumentbw 
3) Zamawiajqcy wyznauy czbnkow komisji, w ktbrych obecnoici udostgpnione zostanq 

dokumenty 
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4) Zamawiajqcy umozliwi kopiowanie dokumentow: do 20 stron nieodptatnie, powyiej 20 stron 
odplatnie, cena za 1 strone 0,50 z l  

5) Udostepnienie moze m i d  miejsce wytcznie w siedzibie Zamawiajq~go oraz w czasie godzin 
jego unqdowania, tj. od poniedzialku do piqtku w godzinach od 730 do 15 30 

TAJEMNICA PRZEDSIcBIORSlWA 

59, Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z Art. 96 ust. 3 ustawy oferty skladane w postgpowaniu o 
zamowienie publiane sq jawne od chwili ich otwarcia i podlegajq udostqpnieniu, z wyjqtkiem 
informaji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwaluaniu 
nieuaciwej konkurencji, jeili Wykonawca, nie @iniej n i i  w terminie skladania ofert zastnegl, ie 
nie mogq one byt udostqpniane. 

60. Przez tajemnicq pnedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwaluaniu nieuuciwej konkuren j i  (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r, poz.211, z poin. zm,) 
rozumie sie nieujawnione do wiadomoki pu blicznej informacje techniane, technologiczne, 
organizacyjne przedsiebbrstwa lu b inne informacje posiadajqce wartoSL gospodarczq, co do 
ktbrych przedsiebiorca podj& niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnoici oraz zastneg) 
skladajqc oferte, i i  nie mogq byc one udostepnione innym uczestnikom postepowania. 
Stosowne zastrzeienie Wy konawca winien zh2yC na formulanu ofertowym. W 
pneciwnym razie cala oferta zostanie uiawniona. Zamawiajqcy zaleca, aby informacje 
zastrzeione jako tajemnica pnedsiebiorstwa byty przez Wykonawcq zlotone w addzielnej, 
wewnetnnei kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiqbiorstwa", lub spicte (zszyte) 
oddzielnie od pozostalych, jawnych elernentbw oferty i oznauone ,,tajemnica pnedsiqbiorstwa". 
Mumeracja stron ,,cz&i niejawnej" oferty powinna pozwalae na ich dolqczenie do odpowiedniego 
miejsca ,,czeSci jawnej" oferty. 

Wykaz zatczni kow stanowiqcych integralnq czeid niniejszej Speqfikacji Istotnych Warunkow 
Zamowienia: 
1) formulart oferty - zatqcznik nr 1 
2) oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu - zalqcznik nr 2 
3) wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich piwiu lat pned dniem wszaqia 

postepowania o udzielenie zamowienia, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoici jest kr6tszy - w 
tym okresie, odpowiadajqcych (por6wnywalnych) swoim t a  kresem robocie budowlanej 
stanowiqcej przedmiot niniejszego zamowienia, kazdej o wartoici brutto rownej cenie ofertowej - 
zalqcznik nr 3 

4) wzor umowy - zatqunik nr 4 
5 )  przedmiar robot budowlanych - zatqcznik nr 5 
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru r o ~ t  budowlanych - zalqmnik nr 6 



(nazwa l adm wykonawcy) 

(nazwa miejsmwob I data) 

O F E R T A  

Zamawiajqcy: 
Politechnika Gdariska 

Wydzial Inzynierii Lqdowej i ~rodowiska 
ul. G. Narutowina 11/12 

80-952 Gdarisk 

Nawiqzujqc do zaproszenia do wziqcia udziatu w postepowaniu o zamowienie publiune 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pornieszczenia w 
budynku skrrydlo ,B" Gmachu Gtownego dla potrzeb Wydzialu Iniynierii Lqdowej i 
~mdowiska, zlokalizowanym w Gdansku przy ul. G. Narutowiua 11/12, w skrzydle ,B" Gmachu 
Gl6wnym 

My niiej podpisani: ....................... .. ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

dzialajqcy w imieniu i na rzecz: 

pdna nazwa Wykomwcy: ............................................................................................................................................... 

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

adres siedziby ............................................................................................................................................... 
nr telefonu ....................................................... nr fax ................................................. 

Regon : ....................................................... NIP: ................................................. 

Rachunek bankowy: .............................................................................................................................................. 

oferujemy wykonanie powyiszego pnedmiotu zamowienia, zgdnie z zapisami s m k a c j i  istotnych 
warunkow zarnowienia, za cene: 

B brutto .............................. .. ........................... 
> slownie: ......................... ....... ................................................................................................... 
; wtymkwotapodatkuVATwynosi: ...................................................................... 
3 stownie: ............................................................................................................................................ 

1. Ohviadczamy, ie zrealizujemy zamowienie w ciqgu 5 tygodni od dnia podpisania urnowy. 

2. OSwiadczamy, ie udzielamy 36 - miesiqunq gwaran j e  na cabid wykonanego przedrniotu 
zamowienia. 



3. O S w i a b m y ,  ie zapoznaliimy sie ze specyfikacjq istotnych warunkow zambwienia, nie 
wnosirny do jej treSci zastneieti i uznajemy siq za zwiqzanych okreilonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postepowania. 

4. OS;wiadaamy, ze zapoznaliimy sie z postanowieniami umowy, ktbra stanowi zalqczni k do 
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Zobowiqzujemy sie w pizypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na okreilonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
pnez Zamawiajqego. 

5 .  Uwaiamy siq za zwiqzanych niniejszq ofem na czas wskazany w specyi3ka j i  istotnych 
warunk6w zamowienia, czyli przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert. 

6, Zamowienie zrealizujemy pw udziale podwykonawcow, ktorzy Wq reatizowat wym ienione 
czeici zamowien ia : 

............................................................................................................................................................... 
7, Akceptujemy warunki ptatnoki zawarte we wzane umowy. 

10. Oswiadcramy, it tajemnice pnedsiqbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalaaniu nieuczciwej 
kon kurencji, ktore nie mcqq by6 udostepnione innym uczestnikom postepowania stanowiq 
informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ............................................................................ 

11. Zalqcmikami do niniejszej oferty, stanowiqcymi jej integralnq c q i i  sq: 

................................................ dn. .............................. 

......................................................................... 
(podpis i pieczqtka wykonawq) 



o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 
(art. 22 ust 1 ustawy prawo zambwieri publicznych) 

Skladajqc oferte w postepowaniu o zamawienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczenia w 
budynku skrrydto ,,BW Gmachu Glbwnego dla potrzeb Wydzialu 
Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska zlokalizowanym w Gdalisku pny ul. G. 
Narutowicza 11/12, dla Politechni ki Gdanskiej w 2007 roku, ojwiaduamy, ie: 

1. posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania dzia~alnosci lub uynnogci 
okreilonych w s p e w  kacji istotnych warun k6w zamowienia; 

2. posiadamy niezbgdnq wiedze i doiwiadczenie oraz dysponujemy potencjalem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; 

3. znajdujemy siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zam6wienia; 

4. nie podlegarny wykluczeniu z postqpowania o udzielenie zam6wienia na 
podstawie art. 24 ustawy Prawo zam6wieti publicznych. 



WYKAZ 
wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat pned dniem wsznqcia postepowania o udzielenie zamowienia, a jeieli okres prowadzenia dziatalnoSci 

jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajqcych (porfiwnywalnych) swoim zakresem robocie budowlanej stanowiqcej pnedmiot niniejszego zamowienia, kaidj o 
wartoici brutto rownej cenie ofertowej 

Nazwa i adres oferenta 

* NALE~V WCZYC WKUMENN (PIP. REFERENWE LUB INNE WKUMENTY) POTWIERDW~CE, ZE ROBOW WWE w WKAZIE ZOSTMY WYKONANE z N A L ~ Y T ~  
S T A R A N N O ~ X ~  
W CELU IDENrYnKAUI ROB& ZAWARTYCH W WYKAZIE DOKUMENTY POTWIERDWACE NALEmE WYKONANIE, M U S q  WTWIERDZA~ DANE ZAWARTE W TABELI 

, dnia 
(miejxowog) 

Termin realizadi 
ad - do LP Miejsee wykonania wartoSd brutto Opis roboty budwvlanej (rodzaj, zakres prac) Podmiot zlecajqey robote budowlanq 



Oz~czen ie  spmwy: ZP I .......... J W I L ~ & / ~ W ~  CRZP: ZP I ............ /W2/RB]07 

W z k  umowy - zalqanik nr 4 

Urnowa nr / 
(r& zawarcia) 

w dniu 2007 r. w Gdalisku, pomiedzy 

z siedzibq w 
(mzwa i adres Zamawiqqqo) 

zwanymlq w dalszym tekScie umowy "ZAMAWWACYM", reprezentowanym/nq przez: 

2) 
konto numer: 

NIP numer: 
a 

(m i adres Wykonawcy) 

zwanyrn/q w dalszyrn tekicie umowy "WYKONAWCq", reprezentowanym/nq pnez: 

2) 
dziatajqcym/q na pcdstawie wpisu do 

dnia pod numerem 
konto numer: 
reson numer: 
NIP numer: 
w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty WYKONAWCY w drodze pnetargu 
nieograniuonego na podstawie Ustawy z dnia 29 styania 2004 r. Prawo zambwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 19, poz.177 z poin. zm.), zostala zawarta Umowa o nastepujqcej treki: 

1. ZAMAWIAJACY powierza a WYKONAWCA zobowiguje sic wykonad remont pomieszaenia w 
budynku sknydlo ,,BU Gmachu Glownego dla potrxeb Wydziatu Iniynierii Lqdowej i 
~rodowiska, zlokalizowanym w Gdarisku przy ul. G. Narutowirra 11/12. 

2. Wykonawca zobowiqzuje sie do zrealizowania pnedmiotu umowy w spos6b kornpletny z pun ktu 
widzenia celu do jakiego pnedmiot zamowienia ma sluiyt. 

3. Szuegotowy zakres robtrt przedstawia pnedmiar rob6t budowlanych sporzqdzony przez 
Zamawiajqcego. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 3 1, ustala sic wynagrodzenie: 
o netto ................................................ 
o shwnie: ................................................................................................................. 
o brutto ................................................ 
o slownie: ................................. ...... ...................................................................... 
o w tym kwota podatku VAT wynosi: .................................................... 
o slownie: ................................................................................................................. 
zgodnie z ofertq WYKONAWCY, zbionq do przeprowadzonego postqpowania. 

2. Ustatone wynagrodzenie umowne jest ryczaltowe. 
3. Wynagrodzenie umowne uwzglqdnia koszty wynikajqce z obowiqzkow Wykonawcy, warunkow i 

utrudnieh w realizacji zambwienia oraz wlasnej oceny Wykonawcy, w tym rowniei m.in.: koszty 
utrudnieh w reatizacji robot budowlanych zwiqzane z czynnym obiektem budynku Hydrotechni ki, 



koszty prac towanyszqcych i r o ~ t  tymczasowych niezbednych dla kompletnoki zamowienia 
publianego. 

43 
TERHIHY REAUZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji umowy - w ciqgu 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 
2. ZAMAWIAJACY pnekaie WYKONAWCY teren budowy w terminie do dnia - -2007 r. 
3. Wykonywanie pnedrniotu umowy WYKONAWCA rozpoanie w dniu - -2007 r. a zakohuy w 

dniu - -2007 r. 

4. Z rarnienia WYKONAWCY roboty prowadzit bqdzie 

5. Inspektorem nadzoru z ramienia ZAMAWIAJ&CEGO bedzie 

nr uprawnieh 

6.  ZAMAWIAJ4CY nie ma obowiqzku pnedtuzenia terminu wykonania r o ~ t ,  jeieli WYKONAWCA w 
ciqgu 14 dni od zaistnienia okolianoici nie przedstawi ZAMAWIAJACEMU wniosku o przedtuienie 
terminu ze szczegolowym uzasadnieniem. 

7. Za termin zakohczenia pnedmiotu zamowienia uznana W z i e  data podpisania pnez 
ZAMAWIAJfiCEGO protokdu odbioru kohcowego rob6t. 

8. Harmonogram realiza j i  rob& stanowi zatqanik do umowy, 

1. Roboty prowadzone bgdq w budynku czynnym i uzytkowanym. 
2. ZAMAWIAJhCY protokolarnie przekaze WYKONAWCY teren budowy. 
3. ZAMAWIAl&CY zapewni WYKONAWCY dostep do budynku w zakresie niezbqinym do realiza j i  

przedmiotu umowy. 
4. Obowiqzek i koszty organizacji, utny mania, zabezpieuenia przed dostqpem osob 

nieuprawnionych, dozoru, likwidacji terenu oraz zaplecza budowy, a take tymczasowych zasileh 
obciqzajq WYKONAWCE. 
Po zakohaeniu rob6t WYKONAWCA uporzqdkuje i doprowadzi term i zaplecze budowy do 
prawidlowego stanu. 

5. WYKONAWCA dostarczy materialy, unqdzenia i sprzet niezbedne do realizaqi umowy. 
6. Na kaide iqdanie ZAMAWIAJACEGO (inspektora nadzoru) WYKONAWCA obowiqzany jest okazac 

w stosunku do wskazanych materialow: c e w k a t  na znak bezpieczehstwa, deklara cjq zgodnoici 
lub certyfikat zgodno4ci z PN lub aprobatq technicmq. 

7. WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzynqdowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do 
zbadania na tqdanie Z AMAWIAIACEGO jakoGci robbt wykonanych z material6w WYKONAWCY na 
terenie budowy. 

8, WYKONAWCA zobowiqzany jest do nieodplatnego poprawienia wadliwie wykonanych robot oraz 
nieodptatnej naprawy wszelkich szk6d wyrzqdzonych przez WY KONAWCE w zwiqzku z realizacjq 
zamowienia, w terminach wy~nauonych przez ZAMAWIAJhCEGO. 

9. ZAMAWIAJhCY nie ponosi odpowiedzialnoici za mienie WYKONAWCY zgromadzone w 
pomieszczeniu i miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywania robot. 
WYKONAWCA ponosi cdpowiedzialnoSL materialnq za straty ZAMAWIAJ&CEGO powstak w skutek 
prowadzenia rob6t w sposbb niezgodny z pnepisami i ustaleniami z ZAMAWIAJACYM zawartymi w 
formie pisemnej, do pdnej wysokoki strat. 

10. WYKONAWCA w @ni odpowiada za zachowanie warunkow BHP i p.poi. przy realizacji pnedmiotu 
umowy oraz zobowiqzany jest do ciqgkgo utrzymywania porzqdku na stanowiskach pracy i w 
rejonie prowadzenia roEt. 

11. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot zambwienia samodzielnie. 
WYKONAWCA zleci nastepujqcym Podwykonawcom wykonanie a@ci przedmiotu umowy: 
............................................ - Zakres rzeczowy i udziat Podwykonawcy 
............................................ Zakres rzeczowy i udziaj Pdwykonawcy 
............................................ Zakres rzeczowy i udzia) Pdwykonawcy 
........................................... - Zakres rzeuowy i udzial Podwykonawcy 



Nie zmieni to zobowiqzari WYKONAWCY, ktorj jest odpowiedzialny za wykonanie tej cze5;ci robot 
wobec ZAMAWIAJhCEGO. 
Umowy z Podwykonawcami bedq zgodne, co do treki  z umowq zawaQ z WYKONAWW. 
Odmienne postanowienia sq niewaine. 
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawc6w w takim 
sarnym stopniu, jak to by byly jego wlasne. 

12. WYKONAWCA jest zobowiqzany do sukcesywnego wywoienia gruzu i odpadbw z placu budowy na 
miejskie wysypisko na wlasny koszt. 

13. Pobor wody i energii b&ie odbywal sie na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA musi posiadai i 
zamontowad sprawne atestowane unqdzenia pomiarowe umoiliwiajqce rozliuenie naleinoki za 
pobrane media z ZAMAWIAIACYM. 

14. WYKONAWCA zobowiqzany jest wykonad prace hdqce przedmiotem umowy, zgodnie ze sztukq 
budowlan$ dokumenta j q  projektowq, naleiytq starannokiq. 

15. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnoSd materialnq za straty i szkody powstale wskutek 
prowadzenia prac w spos6b niezgdny z przepisami i ustaleniami z ZAMAWIAJqCYM do pelnej 
wysokoki strat. 

1. Wykonawca za wykonane roboty wystawi fa ktury czqiciowe oraz fakture koicowq. 
Faktury czgiciowe bgdq wystawione w oparciu o pod pisane przez wtaiciwego inspektora nadzoru 
protokoly czgiciowych odbiorow roKt. 
Od biorom czeiciowym pod legajq zakohczone elementy rob&. 

2. Podstawq do wystawienia fa ktury koricowej hdzie protokd zakoriaenia czynnosci od bioru 
kohcowego r o ~ t  wraz z uzgdnionym z ZAMAWIAJhCYM zestawieniem koticowego rozliuenia 
kosztowego. 

3. NaleinoSC platna bqdzie pnelewem na konto WYKONAWm, w 
..,.......,..,.,... ... ..... .. ,..... .... . .  nr ................................................................................ . 
Faktury uekiowe b@q platne w terminie 14 dni, a faktura koricowa w terminie 21 dni od dni 
zlozenia faktury. 
fa date przylecia faktury przeslanej drogq pocztowq uwaia sic date jej otnymania pnez 
ZAMAWIAJACEGO. 

4. Zadzierizaptatyuwaiany btylziedzietiobciqzenia rachunkuZAMAWIAJ~CEG0. 
5. Rozliczenia mi@zy ZAMAWIAlfiCYM a WYKONAWCq prowadzone bedq w polskich zlotych. 

x& 
GWARANWA 

1, WYKONAWCA udziela 36-miesi-nej gwarancji na cahSC wykonanego przedmiotu umowy liaqc d 
daty podpisania protokotu kohcowego odbioru robot. 

2. G a s  usuwania wad i usterek w okresie gwarancji bqdzie nie dtuiszy n i i  14 dni kalendanowych 
liczonych od dnia tghszenia usterki i otrzymania potwierdzenia przyjqia zgtoszenia od 
WYKONAWCY (telefonianie, fa ksem), W ptzypadku uchylenia sic WYKONAWCY od tego 
obowiqzku ZAMAWIAJACY moze zleciC usuniecie usterek lub wad stronie tneciej na koszt 
WYKONAWCY. 

3. ZAMAWIAJhCY ma prawo dochodzenia pe4nego mrotu poniesionych strat powstalych na skutek 
wadliwego wywiqzania si? WYKONAWCY z obowiqzkbw wynikajqqch z gwarancji. 

4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny wzglgdem ZAMAWIAJACEGO, jeieli wykonany pnedmiot 
urnowy ma wady zrnniejszajqce jego wart056 lub uiytecznoSC: ze wzgldu na cel okreilony w 
umowie lub wynikajqcy z pneznaczenia rzeay, albo je2eli wykonany pnedmiot umowy nie ma 
wtaiciwoki, ktore zgodnie z dokumenta j q  robot powinien posiadaf: lu b zostal wydany w stanie 
niezupetnym. 

5. WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji za wady fizyczne pnedmiotu umowy 
istniejqce w czasie dokonywania uynnoici odbioru oraz za wady powstak po odbiorze, lecz z 
przyczyn tkwiqcych w wykonanym pnedmiocie umowy w chwili odbioru. 

6. WYKONAWCA zobowiqzany jest do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji w 
wyznaczonych pnez ZAMAWIAJtCEGO terminach. W przypadku uchylenia sie od tego obowiqzku 
ZAMAWIAJACY moie zlecid usuniqcie usterek lub wad innemu WYKONAWCY. 



1,  WYKONAWCA zobowiqzany jest pisemnie (wpisem do dziennika budowy) zgtaszad do odbioru 
roboty zanikowe. 

2. ZAMAWIPJACY dokona odbioru roWt zanikowych w terminie 3 dni od dnia ich zgbszenia przez 
WYKONAWCf. Jeili ZAMAWIAJACY nie przystqpi do odbioru tych r o ~ t  w ciqgu trzech dni MI dnia 
otrzymania zgloszenia, WYKONAWCA uprawniony jest do tra ktowania ich ja ko odebrane. 

3. Od bior wykonanych robot nastqpi jednorazowo - po wykonaniu przedmiotu umowy. 
4. GotowoSt do odbioru koncowego WYKONAWCA zglosi pisemnie oraz z h i y  kompletnq 

dokumentacje odbiorowq wraz z dokumentacjq powykonawuq oraz pozostale dokumenty 
dotyczqce przedmiotu umowy. 

5. ZAMAWIAlflCY zobowiqzany jest do dokonania odbioru korimwego w terminie 7 dni od daty 
pisemnego zgloszenia WYKONAWCY o gotowoSci odbioru w przypadku, jeSli osoby pelniqce 
nadzor inwestorski potwierdzq gotow056 do odbioru. 

6. Za termin zakohuenia przedmiotu zamowienia uznana bedzie data podpisania przez 
ZAMAWIAlflCEGO protokdu odbioru koricowego roEt. 

7, Jezeli w toku czy nnoici od bioru zostanq stwierdzone wady, to ZAMAWIAJACEMU przydugujq 
nastqpujqce uprawnienia: 
1) jeieli wady nadajq sic do usuniecia, moze odmowie odbioru do aasu usuniecia wad, 
2) jeieli wady nie nadajq siq do usuniqcia, to: 

a) jeieli nie uniemoiliwiajq one uzytkowania pnedmiotu od bioru zgodnie z pneznaczeniem, 
ZAMAWIAJqCY moie obniiyd cdpowiednio wynagrodzenie, 

b) jezeli wady uniemoiliwiajq ulytkowanie zgdnie z przeznaaeniem, ZAMAWIAJ4CY moie 
odstqpid od umowy lub zqdad wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8. Stmny postanawiajq, ze z czynnoici odbioru bedzie spisany protokol zawierajqcy wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tei terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych pny 
od biorze wad. 

9. WYKONAWCA zobowiqzany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJfiCEGO (inspektora nadzoru) o 
usuniqciu wad oraz do iqdania wyznaczenia terminu na odbior za kwestionowanych upnednio 
robot jako wadliwych. 

10. ZAMAWIAJACY moie podjqk decyzje o pnewaniu czynnogci odbioru, jeieli w czasie tych 
czynnoici ujawniono istnienie ta kich wad, ktore uniemozliwiajq uiytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem - ai do uasu usuniecia tych wad. 

48 
KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiajq, ie obowiqzujqq je formq odszkodowania stanowiq kary umowne. 
WYKONAWCA zaplaci ZAMAWIPJfiCEMU karq umownq: 
- w razie zwbki w oddaniu okreSlonego w umowie pnedmiotu umowy w wysokoSci 0,2 O/O 

wynagrodzenia umownego okreslonego w 3 2 pkt 1 umowy - za kazdy dzien zwloki, 
Karq umownq ZAMAWIAJfiCY potrqci z naleinoGci do zaptaty wynikajqcej z faktury 
WYKON Awn; 

- w przypadku odstqpienia od umowy przez ZAMAWIAJqCEGO z przyczyn za ktore ponosi 
odpowiedzialnoSC WYKONAWCA - w wysokoici 10 % wynagrodzenia umownego okreilonego 
w 5 2 pkt 1; 

- za zwtokg w usuniqiu wad stwierdzonych przy odbione lub w okresie gwaran j i  w wysokoici 
0,l % wynagrodzenia umownego okreSlonego w 5 2 pkt 1 za kaidy dzien zwloki liczony od dnia 
wyznaczonego przez ZAMAWIAlfiCEGO na usuniecie wad. 

ZAMAWIAIACY zaplaci WYKONAWCY karg urnownq za odstqpienie od umowy z przyczyn 
zaleznych od ZAMAWIAlWEGO - z wylczeniem okoliczno5ci okreglonych w art. 145 ustawy 
Prawo zamowien publiunych - w wysokoici 10 % wynagrcdzenia umownego okreilonego w 5 2 
pkt 1; 

2. Pnyuyny opoinienia spowdowane pnyczynami niezaleinymi od stron nie dajq podstaw do 
naliczania kar. 

3. ZAMAWIAJACY zastnega sobie motliwok dochodzenia na zasadach og6lnych odszkodowania 
przewyiszajgego wysoboid zastneionej kary umownej do neuywistej wartoki strat. 



W sprawach nieuregulowanych niniejszq UMOWq majq zastosowanie odpowiednie pnepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zambwieh publiunych. 

1. Strony umowy zobowiqzujq sic do niezw#ocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub 
numeru telefonu oraz o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a take o wszcz~ciu 
postepowania upadlo5cioweg0, uk#adowego i likwidacyjnego. 
W pnypadku niezrealizowania zobowiqzania o ktorym mowa w pkt 1, pisma doreuone pod adres 
wskazany w niniejszej umowie uwaia sie za dorwone prawidtowo. 

2. WYKONAWCA nie moze zlecad wykonania u&i lub calosci prac innernu podmiotowi 
gospodarczemu (podwykonawcy) bez zgody ZAMAWIAJACEGO. 
WYKONAWCA zobowiqzany jest do zawarcia umowy z Podwykonawcq zgodnie z art. 647' kc. 

3. Ewentualne spory powstak na tle wykonywania przedrniotu umowy strony rozstrzygai bedq 
polu bownie. W pnypadku bra ku porozumienia spory rozstrrjgane h d q  przez wla5ciwy dla 
ZAMAWIAJfiCEGO rzeczowo sqd powszechny. 

4. ~ a d n a  ze SIROM nie moze bez zgody drugiej strony pneni& na osobq trzeciq wierzytelnoSci 
wynikajqcej z niniejszej umowy. 

5. ZAMAWIAJqCY nie odpowiada za dozdrr mienia WYKONAWCY. 

WYKONAWCA oSwiadua, ie zawarl umowq ubezpieczeniowq od odpowiedzialnoS;ci cywilnej w zakresie 
prowadzonej dziatalnoici gospodamej z tytulu szkkl, ktore mogq zaistnied w zwiqzku z okreslonymi 
zdaneniami losowymi dot. rob&,. Obiektow, budowli, umdzeri i mienia ruchomego oraz od 
odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszcze5liwych wypadkow - dotyuqcych 
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiqzku z prowadzonymi robotami, w tym tabe pojazdow 
mechanicmych . 

412 
ZMIANA UMOWY 

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej 
dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba ie konieanoid wprowadzenia takich zmian wynika z 
okolicznoSci, ktbrych nie moina byb przewidzied w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sq korzystne 
dla ZAMAWIAIACEGO. 

§A3 
ODSTAPIENIE OD UMOWY 

W razie wystqpienia istotnej zmiany okoliunoici powodujqcej, i e  wykonanie umowy nie leiy w 
interesie publiunym, uego nie moina byb  przewidzied w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJl$Y 
moie odstwid od umowy w terrninie 30 dni od powziecia wiadomoici o tych okolicznoSciach. 
W prxypadku odmpienia od umowy WYKONAWCY przysluguje wynagrodzenie za 
wykonanq potwierdzonq przez ZAMAWIAJfiCEGO cz&d umowy. 

Wszel kie zmiany i uzupelnienia postanowiei niniejszej UMOWY mogq by6 wprowadzone za zgodq 
kaidej ze STRON w formie pisemnej pod rygorem niewainoici. 



61s 
UWAGI 

UMOWC sporzqdzono w dw6ch jednobnmiqcych egzernplarzach, po jednym dla kaidej ze STRON, 

Zalqczni ki do umowy stanowiqce integralnq u@ umowy: 
1, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia dot. ZP I/wIL~s/o~, CRZP ZP I....... . ../002/RB/O7 
2, Oferta wraz z kosztorysem ofertowym ztoiona pnez WYKOMAWCE 

PODPISY 

,,Akceptujq tree umowy" 

............................ .. ....., dnia ...., - ..... - 2007 r. 

WYKONAWCA: 

.......................................................... 
(podpis i p ieq tka  Wykonawcy) 


