
SPECYF IKACJA 

ISTOTNYCH WARUNK~W ZAMOWIENIA 

do postepowania o zamdwienie publime prowadzonego w t/ybe przetargu 
nieograniczmego o wattoici zamdwienia mniejszej nt2 kwota okreS/0/7a w 
przep~sach wydanych na podslawie a/t. 11 ust 8 na podstawie przepisow 

Ustawy z dnlb 29 stycznia 2004 r. Prawo zatnbwien' pubIicznych 
(Dz, U. z 2006 r. Nr 164, pm. 11163, Nr 170, por. 1217, Nr 227, poz. 1658 

z 2007 r. Nr 64, poz., 42z Nr 82, poz. 560) 

na: ,,remont i modernizacje pomieszczen na I piqtne budynku 
Hydrotechniki" 

Specyfi kacje zatwierdzam : 

r hub, i n i  Kr?vr , R' r p,r nd,w 'G. HP 

Gdansk lipiec 2007 



1. Politechnika Gdahska Wydrial Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska, z siedzibq w Gdansku, 
przy ul. G. Narutowiua 11/12, 80-952 Gdahsk, telefon: (058) 347 24 19, fax: (058) 347 24 13, 
reprezentowana przez dr hab. ini. Krzysztofa Wilde - prof. nadzw. PG - Dziekana Wydzialu, 
dzialajqcego na podstawie petnomocnictwa Rektora P.G. 

2. Zambwienie prowadzone bgdzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z 
dnia 29 styunia 2004 r. Prawo zarnowien pu bliunych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163, Mr 170, 
poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz,, 427, Nr 82, poz. 560). 

3. Przedmiotem zam6wienia jest rernont i modernizacja pornieszcxen na I piqtne budynku 
Hydrotechniki, zlokalizowanych w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12. 

Robty prowadzone bqdq w pomieszueniach nr PI, P2, P3, P4, P5, P6, K l ,  zlokalizowanych na I 
pietrze budynku Hydrotechniki. 

Zakres przedmiotu zamowienia: 
o n  

roboty w zakresie bumenid 

poktywaniepod~ 

instalowanie Scianek d~&bwych 

insta/owanie drzwi drewnianych 

instalowanie sufitow podwieszanych 

tynkowanie 

robow malarskie 

o instalacie elektrvane 

zadanie 

insfalaqa gniazd wfykowych 

instaaqa oswiet/eniow 

instaacje tetefbnivna i kumputerowa 

instalacja domofonowa 

poiqczenia wyrdwnawcze 

pom~bry, badania i prdby instalaqi' e lek t~~nych .  

o instalacie sanitarne 

instalaqa wod. - kan. 

insEa/aqb C.O. 

instalaqa wentybgi' 

o wvaosazenie oomieszclzen PI-P6 w okienne ialuzie ~rzeciwshneczne, Pionowe, sumowane 



Roboty objete zamowieniem majq na celu dostosowanie pomieszueh do nowych potrzeb 
fun kcjonalnych, doprowadzenie do wlakiwego standardu technicznego i estetyunego. 

Prace bedq prowadzone w budynku czynnym i uiytkowanym, w kt6rym prowadzone sq prace 
rernontowe. W zwiqzku z powyiszym Wykonawca musi byc przygotowany do prowadzenia prac 
rownolegle z innymi firmami, w tym wykonujqq remont instalacji c.o., 

Od 15 wn&nia prowadzenie rob& halailiwych od bywad siq bedzie w ograniuonych warun kach 
(m.in. ze wzgltylu na egzarniny, sesjg poprawkowq, itp.). W zwiqzku z powyiszym Wykonawca 
musi by6 przygotowany do prowadzenia szczegolnie uciq2liwych prac popdudniami lub w dni 
wohe od zajqi: w budynku Hydrotechniki. 
Prace mogq by6 wykonywane pnez Wykonawce do godz. 22''. 
Roboty, ktore muszq by6 wykonane pnez Wykonawcq po godz. 22'' wymagajq kazdorazowego 
uzgodnienia z Dzialem Ochrony Mienia PG. 
Pracownicy Wykonawcy wq podlegad zgbszeniu do Dzialu Ochrony Mienia Politechniki 
Gdanskiej. 
Na kaidorazowe iqdanie pracownikdw ochrony PG Wykonawca powinien pned4oiyc liste osbb 
wykonujqych prace remontowe. 
Ozia4 Ochrony Mienia PG wystawi Wy konawcy karty wjazdu dla samochodow dostawczych. 
Zamawiajqcy nie ma moiliwoSci udostqpnienia Wykonawcy pomiesztrenia socjalnqo i 
magazynowego, natomiast istnieje rnoiliwo5t konystania z sanitariatbw w budynku Hydrotechniki. 

Transport materialh budowlanych na potneby remontu moze odbywat sic wylqcznie przez 
brame bocznq od ul. Siedlickiej. 

Dodatkowo Zamawiaiacv wvmaaa abv Wvkonawca: 
o przed zbzeniem oferty zdobyl wszystkie informacje, ktore mogq byc potrzebne do 

pnygotowania oferty, tj. dokonat wizji w miejscu realizacji zamowienia, zapoznal sic z 
dokumentacjq projektowq oraz specyfi kacjq techniunq wykonania i odbioru robot 
budowlanych. 
Zamawiajqcy udostqpni Wy konawcom do wglqdu pomieszczenia w kt6rych wykonywane 
bedzie zamowienie. Udostepnienie nastqpi na pisemny wniosek Wykonawcy i po upnednim 
ustaleniu terminu udostqpnienia z Zamawiajqcym. 

o przygotowa) pomieszuenia do rernontu, w sztzegolnoSci wniod, wvniud mebie i 
z, zdemontowat istniejqce 
wyposaxenie, ogrodzil pomieszczenia, zamontowat tablice informacyjne, odlqczyi zasilanie 
instala j i  elektryanej, wodociqgowej, sanitarnej, itp. w q S c i  bezpoSrednio zblizonej do 
remontowan ych porn ieszczeri. 

Kodv wq CPV: 
45111100-9 - roboty w zakresie bunenia 
45400000-1 - roboty wykotineniowe w za kresie obiektbw budowlanych 
45410000-4 - tynkowanie 
45421 152-4 - instalowanie kianek dzialowych 
45421134-2 - instalowanie dnwi drewnianych 
45421146-9 - instalowanie sufitow podwieszanych 
45430000-0 - pokrywanie podt6g i Scian 
45442100-8 - roboty malarskie 
45450000-6 - roboty budowlane wykonaeniowe, pozostak 

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektryanych 

45331 100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania 
45232460-4 - roboty sanitarne 
45331210-1 - instalowanie wentyla j i  

17215440-8 - zaluzje pionowe 



projekt budowlany - remont i modernizacja pornieszaen biurowych - zatqcznik nr 5 
do SIWZ 
specyfikacja techniana - remont i modernizacja pomieszczen biurowych - 
zalqcznik nr 6 do SIWZ 
przedmiar - remont i modernizacja pomieszczen biurowych - zajqcznik nr 7 do SIWZ 

projekt budowlany - instalacje elektryune - zalqcznik nr 8 do SIWZ 
specyfikacja techniana - instalacje elektryune - zdqcznik nr 9 do SIWZ 
przedmiar - instalacje etektryane - zatqcznik nr 10 do SIWZ 

projekt budowlany - instalacje sanitarne - zalqcznik nr 11 do SIWZ 
specyfikacja techniczna - instala j e  sanitarne - zalqanik nr 12 do SIWZ 
przedmiar - instalacje sanitarne - zatqcznik nr 13 do SIWZ 

4. Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca udzielit 3-letniej gwaran j i  na wykonane roboty 
budowlane, 

5. Zamawiajqcy wymaga a by Wykonawca, w pnypad ku zlecania prac Podwykonawcom, zawart z 
nimi urnowe zgodnie z art. 647' kc. 

6. Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwoSci zhienia ofert wariantowych, przewidujqcych odmienny niz 
okreSlony przez niego sposnb wykonania zambwienia. 

7. Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwoki zloienia ofert czekiowych. 

TERM1 N WYKONANIA ZAM~WZENIA 

8. Wymagany termin realizacji zamowienia - w ciqgu 2 miesiecy ad daty podpisania umowy . 

9. 0 udzielenie zamowienia mogq u biegaC sie Wykonawcy, ktbrzy : 

1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okre4lonej dzialalnosci lub a y  nnoSci, 
jeieli ustawy nakladajq obowigzek posiadania takich uprawnieh; 

2) posiadajq niezbdnq wiedze i doSwiaduenie oraz dysponujq potencjakm 
techniunym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; 
Zarnawiajqcy uzna, ie Wykonawca posiada niezbqdnq wiedze i doiwiadczenie, jezeli: 
a) udokumentuje zrealizowanie w ciqgu ostatnich pigclu lat, przynajmniej 1 Cjednd] r o w  

budowlanq, odpowiadajqcq (porownywalnq) swoim zakresem robocie budowlanej 
stanowiqcej przedmiot niniejszego zamowienia, o wartoici brutto nie mniejszej ni i  
50.000,00 zt i potwierdzi dokumentami, ie robota ta zostala wykonana z nale2ytq 
starannokiq 

b) dysponuje: 
o osobq do petnienia funk ji kierownika budowy posiadajgq uprawnienia budowlane w 

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz przynaleiqcq do wtaiciwej izby 
samo rzqdu zawodowego, 

o po jednej osobie do Nnienia funkcji kierownikow robot przynaleigych do wliakiwej 
izby samorzqdu zawodowego, z uprawnieniami budowlanymi w specjal noSci: 
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i unqdzeri cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych 
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdze elektrycznych i 

elektroenergetyunych 
Zarnawiajqcy dopuszcza jqczenie wyiej opisanych spe jalno5ci, jeSli ktorakolwiek z 
wykazanych osdrb posiada Iqznie wymagane pnen Zamawiajqcego kwalifikacje. 

3) znajdujq siq w sytuaji ekonomiunej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zamowienia 

4) nie podlegajq wykluczeniu z posepowania o udzielenie zamowienia 



Ocena spdniania ww. warunkow dokonana zostanie zgodnie z forrnut3 ,,spelnia-nie sp&nial', w 
oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oiwiadueniach. 
2 treSci zatqczonych dokumentbw musi wynikaf jednoznacznie, i i  ww. warunki Wykonawca 
spelnia. 

10. Wy konawcy ubiegajqcy siq o zamdrwienie, w celu potwierdzenia spdniania warunkdrw udzialu w 
postqpowaniu oraz nie podlegania wykluueniu z art. 24 Ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 
2007 r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 5601, muszq wraz z of@- za#qczyL nitej wymienione 
dokumenty i ogwiadczenia: 
1) oswiadczenie o spelnianiu warun kow udzialu w postepowaniu, wg wzoru stanowiqcego 

zatqcznik nr 2 do SIWZ; 
2) aktualny odpis z wtakiwego rejestru albo aktualne zaSwiadczenie o wpisie do ewiden j i  

dziatalnoici gospodaruej, jeieli odqbne przepisy wyrnagajq wpisu do rejestru lu b zgloszenia 
do ewidencji dziatalnoki gospodaruej, wystawiony nie wczeiniej nii 6 miesiecy p ~ e d  
u m e m  lermhu skiadan& of&; 

leieli Wy konawca ma siedzibe lub rniejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast ww. dokumentu sklada dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibe 
lub miejsce zamieszka nia, potwierdzajqcy dpowiednio, ze nie otwarto j q o  likwidacji ani nie 
ogloszono upadloici. 

JeFeli w k~aju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje sig dokumentu, a ktorym mowa wyiej zastqpuje siq go 
dokumentem zawierajqcyrn oiwiadmenie ztoione przed notariuszem, wtakiwym organem 
sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawdowego lub gospodaruego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorjm Wykonawca ma siedzibe lub 
miejsce zamieszkania. 

W celu potwierdzenia, ie posiadajq nierbqdnq wiedze i d o h i a d u e n i e  oraz dysponujq 
potencjalem technicznym i osabami tdolnymi do wykonania zam6wienia; 

3) wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat pned dniem wszaqcia 
postgpowania o udzielenie zamowienia, a jeieli okes prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - 
w tym okresie, odpowiadajqzych (porownywalnych) swoim zakresem robccie budowlanej 
stanowiqcej przedmiot niniejszego zamowienia, kaidej o wartoici brutto nie mniejszej n i i  
50.000,00 zt, wg wzoru stanowiqcgo zalqunik nr 3 do SIWZ; 

4) dokumenty potwierdzajqce, ze roboty wykazane w zatqczniku nr 3, zostaly wykonane 
naleiycie; 

5) dokumenty stwierdzajqce posiadanie wymaganych uprawnien budowlanych przez osoby 
pnewidziane do pdnienia funk j i  kierowni ka budowy i kierownikow rob& oraz zaiwiadcrenia 
pomierdzajqce ich pnynaleznok do wtagciwej izby sarnonzgiu zawodowego; 

pozostale dokumenty, kthre naleZy zalqwyi do oferty: 
6) kosztorys ofertowy; 
7) opcjonalnie - petnornocnichuo do reprezentowania w postepowaniu Wy konawcow 

sktadajqcych ofertq wsp6lnq albo do reprezentowania tych Wy konawc6w w postqpwaniu i 
zawarcia umowy. 

11. Wymagane dokurnenty, o ktorych mowa w punkcie 10 mogq byL pndstawione w formie 
oryginatu lu b kopii poSwiadczonej ,,za zgodnoSd z oryginakm" przez Wykonawcq. 

12. Brak jakiegokolwiek z wyiej wymienionych dokumentdrw, zlozenie go w niewlaiciwej formie (np. : 
brak podpisu lub brak poswiadaenia kserokopii dokumentu za zgodnok z oryginakm) lub 

5 



zloienie falszywego dokumentu spowoduje wykluuenie Wykonawcy z postcpowania z 
zastrzeieniem art. 26 ust 3 Ustawy z dnia 29 styunia 2004 r. Prawo zambwieri publiunych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz, 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, 
Nr 82, poz. 560). 

13. Zamawiajqcy nie dopuszcza elektroniunej formy dokurnentbw i 05wiadczek 

UWAGA! Dokumenty nje wymagane pnez Zamawiajgcego, a zatgcmne do ofitiy nie 
b@q Brane pod uwage ptzy mzpatrywaniu ofem. 

INFORMAUE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIC ZAMAWIAJhCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZE~ LUB DOKUMENTOW, A 
T A ~ E  WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIR Z 
WYKONAWCAMI 

14. Podstawowq formq porozumiewania sie Zamawiaj?cego z Wy konawcami jest forma pisemna. 
Koresponden cje nalezy kierowad na adres: Politechnika Gdatiska, Wydziat Inanierii Lqdowej 
i ~rodowiska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk, z dopiskiem na kopercie: ,,Remont P I  - 
P6, K l " .  

15. Zamawiajqcy dopuszrza przekazywanie oiwiaduen, zawiadomieh i informacji za porno- faksu: 
nr faksu (058) 347 -24 -13. 
Kaida ze stron na iqdanie drugiej niezwbcznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 

16. Wykonawm moie zwrkid sie do Zarnawiajqcego o wyjaSnienie tr&i SIWZ, 
17, Zmodyfikowana treSC SIWZ oraz treE zapytati i odpowiedzi na zadane Zamawiajqcernu pytania 

bedq zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajqego - www.dz~.~s.sda,~l, 
Zamawiajqcy ponadto pnekaie Wykonawcom tresc zapytari wraz z wyjainieniami, ktorym 
pnekaza) SIWZ, bez ujawniania irbdta zapytania. 

18. Zamawiajqcy nie bqdzie zwdywal zebrah Wykonawcow . 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMTEWAMIA SIE Z WYKONAWCAMI 

19. Osobami uprawnionymi do bezpoGrednich kontaktow z Wykonawcami sq: - Wioleta Btawat i Alina Krymllo - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-24-19, faks: (0-58) 
347-24-13, - dr ini. Piotr Zima - sprawy techniune, tel.: (0-58) 347-16-67, f a k :  (0-58) 347-24-13, 

od poniedzialku do piqtku, w gdzinach od 9;00 - 14:OO. 

WMAGANIA DONCZqCE WADIUM 

20. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium. 

TERMIN ZWIMANIA OFERTh 

21. Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpwzyna siq wraz z u m e m  terminu 
skiadania ofert. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWAHIA OFERT 

22. Oferta powinna byc przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Trek  ofew musi 
odpowiadac t rek i  SIWZ. 

23. Do postqpowania naleiy zhiyt:  
1) wypelniony formulan "Ofem" wraz z wypetnionymi zatqcznikami, 
2) wymagane oSwiaduenia lub dokumenty . 

24. Oferta powinna by6 sponqdzona zgodnie z wymaganiami SIWZ 
> w farmie pisemnej, 
> w jezyku polskim, 



'r w jednym egzemplanu 
+ na formularzu opracowanym pnez Zamawiajqcego, a stanowiqcym Zaiqcznik, nr 1 do 

niniejszej SIWZ. 
25. Zaleca siq ofertq wraz z dokumentami i zaJqcznikami: 

o ponurnerowad, a numeracja stron powinna rozpoczynad sic d numeru 1, umieszuonego na 
pierwszej stron ie oferty ; 

o strony zawierajqce treE - parafowat przez osoby podpisujge ofe*; 
o wypelnid na rnaszynie do pisania, komputene lub reanie dtugopisem albo atramentern 

niescieralnyrn; 
o zabezpieczyt tak, aby oferta wraz z dokumentami i zatqcznikami nie mogla ulec 

dekompletacji, popnez pdqzenie ze sobq trwale stron oferty. 
26. Oferta oraz pozostak dokumenty, dla ktorych Z amawiajqcy okreSlil wzory w formie za4qcznikow 

do niniejszej SIWZ, powinny byd spotqdzone zgodnie z tyrni wzorami co do tresci i opisu koiumn. 
27. Kaida poprawka w ofercie musi by6 parafowana przez osobg uprawnionq do podpisywania oferty. 

Poprawki powinny by6 dokonane popnez czytelne przekreslenie bednego zapisu i wstawienie 
,,nadM lub ,,obok" poprawnego. 

28. Wykonawcy m q q  wsp6lnie u biegaC sic o udzielenie zamowienia. 
Wykonawcy ubiegajqcy sic o zamowienie wsglnie ponoszq solidarnq odpowiedzialnoSd za 
wykonanie umowy. 
Wszel ka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedq wyl3cznie z pelnomocnikiem. 
Aby podmioty wstcpujqce wsp6lnie spdnialy warunki wy magane MI Wykonawc6w: 
o oddzielnie kaldy z tych podmiotow musi ztoiyt dokumenty na potwierdzenie spdniania 

warunku, o ktirych mowa w pkt 9 ppkt I), 4), 
o fqcznie te podmioty muszq zlo2yd dokurnenty na pohuierdzenie spdniania warunku, o ktarych 

mowa w pkt 9 ppkt 21, 3), 
29. Wykonawca ponosi wszel kie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloieniern oferty oraz udziakm 

w postqpowan iu. 
30. Wykonawca moie wprowadzic zmiany lub wycofad zloionq przez siebie oferte pned uplywem 

terminu skladania ofert. 
3 1. Wykonawca obowiqzany jest do pnekazania w ofercie prawdziwych danych i informacji. 

Zamawiajqcy wykluczy z postepowania Wykonawq, jeSli stwierdzi, ze zhzone pnez niego 
informa j e  majqe wplyw na wynik prowadzonego postepowania sq nieprawdziwe. 

32. Pozqdane jest utoienie dokumentow zgodnie z kolejnoiciq podanq przez Wykonawcq w 
formularzu ofertowym. 

ADRESOWANIE OFERT 

33. Oferty naleiy umieS;cii w wewnqtrznej i zewnetrznej zamknietej (zaklejonej lub zalakowanej) 
kopercie . 

Na kopercie z e w n e t r z n e j (w ktorej mieSciC sic bedzie koperta wewnqtrzna): 
1) naleiy umieScid tylko oznaaenie "REMONT P 1  - P6, K l  - Politechnika Gdanska 

Wydzial Iniynierii Lqdowej i ~nldowiska ul. G. Plarutowicza 11/12, 80-952 
Gdansk- Wrzeszcz, pokoj nr 011 skrzydlo ,B" Gmachu Glownego NIE OTWIERAC 
PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 26-07-2007 r. godz. 12:15" 

Na kopercie w e w n q t r z n e j (w ktbrej bqdzie formubn oferty wraz z zalqcznikami): 
1) naleiy umiescid oznauenie "REMONT P I -  P6, Kl" 
2) nalezy wpisaC nazwe Wykonawcy, jego adres lub pnystawid uytelnie pieuqtkq, aby moina 

bylo odeslad ofertq (bez otwierania koperty wewnetnnej) w przypadku stwierdzenia, ie oferta 
zostata zhiona po uplywie terminu do skladania ofert, po uplywie terminu przewidzianego na 
protesty. 

PODPISY 

34. Oferta powinna by6 podpisana pnez Wykonawcq lub upelnornwnionego pnedstawiciela 
Wykonawcy. Poprawki dokonane w ofercie winny byd zaparafowane przez osoh podpisujqq 
oferte. 
Brak podpisu na ofercie lub pdpisanie oferty pnez osoh do tego nieupowainionq spowduje 
odrzucenie oferty. 



35. W ptzypadku, gdy Wykonawq reprezentuje pelnommnik, do oferty musi byc zalqczone 
pe4nomocnictwo udzielone w zakresie uynnoki  zwiqzanych z udzialem w postqpowaniu o 
udzielenie zambwienia publiunego, podpisane pnez osoby reprezentujge Wykonawcq. 

36. W ptzypad ku gdy Wykonawcy wspdnie ubiegajq sic o udzielenie zamowienia, zobowiqzani sq do 
ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania wsp6lni kow w postqpowaniu o udzielenie 
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia 
publicznego zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien publicznych (Dz. 
U. z 2006 r. NF 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, 
Nr 82, poz. 560). 
TreSC pelnomocnictwa powi nna doklad nie okreSlad zakres umocowania. 
W dokumencie tym powinni by6 ujeci wszyscy Wykonawcy wspdrlnie ubiegajqcy sic o zamowienie. 
Stosowne pelnomocnichuo nale2y z a l q y C  do oferty. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKUDAMIA i OTWARCIA OFERT 

37. Oferte naleiy ztoiyb w terminie do 26-07-2007 r. do godz. 12 : 00, w siedzibie Zamawiajqcego: 
Politechnika Gdanska Wydzial Iniynierii Lqdowej i irodowiska w Gdansku ul. G. Marutowiua 
11/12, 80-952 Gdatisk, pok6j nr 011 skrzydb ,,B" Gmachu Glbwnego Politechniki Gdahskiej. 

38. Wszystkie oferty doione po terminie bylq zwrocone bez otwierania po uplywie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

OTWARCIE OFERT 

39. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 26-07-2007 r. o godz. 12 : IS ,  w siedzibie Zamawiajqcego: 
Politechni ka Gdanska Wyd2ia.t Iniynierii Lqdowej Politechniki Gdahskiej w Gdalisku ul. G. 
Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk, w pokoju 011 skrzydh ,,B Gmachu Ghjwnego Politechniki 
Gdariskiej. 

40. Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpoirednio pned otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwoe, jaka, zamierza pneznauyi na 
sfinansowanie zamowienia. 
Pdczas otwarcia ofert Zamawiajqcy p d a  nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a take 
informa j e  dotyczge ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warun kow 
platnoki zawartych w ofertach. 

41. Ma wniosek Wykonawcy, ktory nie by# obecny pny otwarciu ofert Zamawiajqcy pnekaie mu 
informacje zawierajqq nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcbw, a takze informa j e  dotyczqce 
ceny, terminu wykonania zambwienia, okresu gwaranji i warunkow platnoki zawamch w 
ofertach oraz kwotg jakq zamiena przeznauyd na sfinansowanie zambwienia. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

42, Zamawiajqcy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. 
43. Cenq oferty naleiy oblicrjd sponqdzajg kosztorys ofertowy . WartoSC kosztorysowq nalezy 

powiekszyl o warto% podatku VAT i tak wyliczonq cene oferty Wykonawca obowiqzany jest 
wpisat do formulana oferty. 

44. Wykonawca zobowiqzany jest do sporzqdzenia kosztorysu oferlowego na podstawie przedmiarow 
robot stanowiqcych zalqcznik nr 7, 10, 13 do SIWZ - musi on obejmowaL wszystkie roboty 
ujete w pnedmiane - oraz uwzgledniak wszystkie elementy cenoN6rcze wynikajqce z 
zakresu i sposobu oraz terminu realizacji zamowienia. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizaji zambwienia a nie 
uwzglednione w cenie oferty nie bqdq przez Zarnawiajqcego dodatkowo rozliczane. 

45. Pny obliaaniu ceny oferty nateiy uwzglqdnit: 
1) opis pnedmiotu zam6wienia objqty w przedmiarach robot, dokumentacji projektowej, 

specyfi kacji technianej wykonania i odbioru ro& budowlanych, stanowiqcych z a l ~ n i k  nr 
5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13 do SIWZ 



2) wymagania d o t y c q ~  materia4bw I wyrob6w 
3) wlasne rozpoznanie warunk6w realiza j i  i prowadzenia rob6t 
4) wszelkie inne wymagania zawarte w SIWZ, zwiqzane z prawidbwq i terminowq realizaiq 

zamowienia. 
Ponadto wykonawa w swoich kocosztach musi uwzglqdnid: 

koszt skladowania i przekazania materia46w rozbiorkowych na wysypisko 
prace ponqdkowe czyszuenie i mycie, pu zakoriueniu r o E t  budowtanych 

46. Cenq oferty jest cena podana na druku ,,ofertarr, stanowiqcym zalgwnik nr 1 do SIWZ. 
47. Cena oferty powinna by6 okreiiona w sposob jdnoznauny, w zbtych polskich, wyraiona w 

cyfrach i slownie, w zaokrqgleniu do dwoch miejsc po przecinku. 
48. Wy konawca w pnypad ku stwierdzenia konieunohi wprowadzenia zmian lu b modyfikacji w 

przedmiocie zambwienia zwraca siq z wnioskiem do Zamawiajqcego w trybie okreilonym w art. 38 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnowiei pu blicznych (Dz, U, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 
Min.  zm.). 

49. Sposhb wykonan ia kosztorysu ofertowego. 
5.1. Pozqdane jest, by kosztorys ofertowy zalqczony do oferty zachowal podzia) na ueki i 

elernenty zastosowane w pnedmiane rot>fit. 
52. Kosztorys ofertowy musi zawierak co najmniej dla kaidej pozy ji: numer pozycji, podstawe 

normatywnq wyliczenia naklad6w neaowych, opis pozycji, ilost i rodzaj jednostki, cene 
jednostkowq pozy j i  oraz wart056 dla wszystkich jednostek w pozycji. 

5.3. Cena jednostkowa pozy j i  nie moze uwzglqlniai podatku VAT. 
5.4. Kolumne z wartoiciami pozy j i  nalety podsumowai po kazdej a&ci oraz kohcowo. Kwota 

kohcowego podsumowania wszystkich wartoici pozycji stanowi wartoik kosztorysu 
ofertowego. 

5.5. Jeieli niektore z pozycji pnedmiaru uprawniajq wykonawce do zastosowania kal kula j i  
indywidualnej lub wtasnej, wowuas Wy konawca uprawniony jest do wyboru dowolnej 
podstawy normatywnej lub sporzqdxenia indywidualnej wyceny kosztorysowej. 

5.6. Wykonawca uprawniony jest do stosowania opustow tylko poprzez ich wkalkulowanie w ceny 
lub narzuty pnyjqte i uiyte pny kosztorysowym wylicteniu ceny oferty . 

INFORMAUE DOTYCZhCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGq BYC PROWADZONE ROZUCZENIA 
MIEDZY ZAMAWIAIACYM A WYKONAWCq 

50. Rozliuenia finansowe mi@zy Zamawiajqcym a Wykonawq prowadzone wq w walucie zlotych 
polskich (PLN). 

OPIS KRYTERIOW, KT~RYMI ZAMAWIA~~CY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTECUOW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

51. P n y  wyborze oferty Zamawiajqcy W z i e  kierowal siq nastqpujqcym kryterium oceny ofert: 
Cena oferty - 100% 

52. Za najkorzystniejszq ofertc uznana zostanie ofeda z najnizszq cenq, spdniajqm wszystkie wymogi 
SIWZ oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowieh publicmych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
164, pot. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560), 
kt6ra nie podlega wykluczeniu z postgpowania o zamowienie publiene, oraz nie odnucona z 
postgpowan ia. 

INFORMAUE o FORMALFIOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPE~NIONE PO 
WBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY w SPRAWIE ZAM~WIENIA 
PUBLICZNEGO 

53. Niezwhanie po wyborze naj konystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawcbw, ktorzy 
zhiyli oferty, 0:  
a. wyborze naj karzystniejszej oferty, 
b. Wykonawach, ktorych oferty zostaly odrzumne, 
c. Wykonawcach, Mony zostali wykluczeni z postqpowania o udzielenie zamowienia. 

9 



54. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajqcy poda informacje dotyczqce szczegdbw podpisania umowy . 
55. Zamawiajqcy wymagaC bedzie od Wykonawcy, ktbrego oferta zostanie wybrana by zawarl on 

umowq wedtug wzoru stanowiqcego zalqmnik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
56. Umowa zostanie zawarta w tenninie nie krotszym n i i  7 dni od dnia pnekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty, nie pMniej jednak niz przed uptywem terrninu zwiqzania ofertq. 
57. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawchw wyst~pujqcych wspblnie, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamowienia pu bliunego nalezy Zamawiajqcemu przedtoiyk umowq regulujqq 
wspfrlpracq Wykonawcow wystgpujqcych wsp6lnie. Termin, na jaki zostala zawarta umowa nie 
moie bye krotszy od terminu okreilonego na wykonanie zamowienia wraz z okresem udzielonej 
gwarancji. 

WYMAGANIA D O N C a C E  ZABEZPIECZENIA NALEZYT€GO WYKONANIA UMOWY 

58. Zamawiajqcy nie bedzie iqdat d Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana ja ko 
naj korzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAN~ WPROWADZONE DO 
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY w SPRAWIE ZAM~IENIA PUBLICZNEGO, 
OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO W Z ~ R  UMOWY, JEZELI ZAMAWWACY 
WYMAGA 00 WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NlM UMOWF W SPRAWIE 
ZAM~WIENIA PUBUCZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

59. Projekt umowy stanowiqcy zatqcznik nr 4 do niniejszej SIWZ zawiera istotne dla stron 
postanowienia. 

60. ~ rodk i  ochrony prawnej okreilme w Dziale V I  prrjslugujq Wykonawcom, a take innym osobom, 
jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zarnowienia doznal lub moze doznac usz~erbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiajqcego pnepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 2 2007 r. 
Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560). 

61. Protok6t wraz z zatqunikami jest: jawny. Zatqczniki do protokdu udostepnia sic po dokonaniu 
wyboru naj konystniejszej oferty tub uniewainieniu postgpowania, z tym te oferty udostqpnia sic 
od cfiwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszuenie do udzialu w postepowaniu po uplywie terminu 
ich skladania, z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemniq pnedsiebiorstwa w rozumieniu 
przepisow o zwalczaniu nieuaciwej konkurencji, jeSli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie 
skladania ofert zastnegt ie nie mogq one byC udostqpniane. 

62. Udost~pnienie dokumentow zainteresowanym Wy konawcom odbywad siq bedzie wg poniiszych 
zasad: 
1) Z amawiajrlcy udostepnia wskazane dokumenty po zbieniu pisemnego wniosku 

poprzedzonego faksem pnez Wykonawcq 
2) Zamawiajqcy wyznaua termin i miejsce udoskpnienia dokumenttrw 
3) Zamawiajqcy wyznaczy czlonkow komisji, w ktorych obecnosci udostqpnione zostanq 

dokurnenty 
4) Zamawiajqcy urnoiliwi kopiowanie dokument6w 
5) Udoskpnienie moze mi& rniejsce wylqcznie w siedzibie Zamawiajqcego oraz w uasie godzin 

jego urzqdowania, tj. od poniedziatku do piqtku w godzinach od 730 do 15 30 



63. Nie ujawnia sie informacji stanowiqcych tajemnice ptzedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o 
zwalczaniu nieuczciwej konkuren j i ,  jeieli Wykonawca, nie pbiniej n i i  w terminie skladania ofert 
zastrzeg), ie nie mogq one by6 udostqpniane. 
Pnez tajemniq pnedsiebiarstwa w rozumieniu art. 11 ust, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkuren j i  (Dz. U. Mr 47 z dnia 8 czerwca 1993r. poz,211, z p&n, zm.) 
rozumie sic nieujawnione do wiadomoki publimej informa j e  techniczne, technologiune, 
organizacyjne pnedsiebiorstwa lu b inne informacje posiadajqce wart02 gospodarczq, m do 
ktbrych przedsiqbiorca podjqt niezbedne dziafania w celu zachowania ich poufnoki oraz zastnegt 
skladajqc oferte, i i  nie mogq byL one udostepnione innym uuestnikom postqpowania, 
Stosowne zastrzeienie Wykonawca winien zhf  yt  na formularru ofertowyrn. W 
pneciwnym razie cata oferta xostanie uiawniona. Zamawiajqcy zaleca, aby informaje 
zastneione jako hjernnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawq zlozone w oddzielnej, 
wewnetmnei kopercie z oznakowaniem ,,tajernnica pnedsiqbiorstwa", lub spiqte (zszyte) 
oddzielnie od pozostalych, jawnych elementbw oferty i oznaczone ,,tajernnica przedsiqbiorstwa". 
Numeracja stron ,,czeki niejawnej" oferty powinna pozwalad na ich dolqczenie do odpowiedniego 
miejsca ,,cz@ci jawnej" oferty. 

UWAGA: 
Wykonawca nie moie zastnec informacji o ktbrych mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiefi publimnych (Dz, U. z ZOO6 r. Nr 164, poz. 
1163, Nr 170, poz. 1217, hlr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560) 
oraz nie stanowiqcydr tajemnicy przedsiebiorstwa. 

Wykaz zalqanikow stanowiqcych integralnq ue% niniejszej SIWZ: 
1) formulan oferty - zalqunik nr 1 do SIWZ 
2) oiwiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu - zalqunik nr 2 do SIWZ 
3) wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia 

postqpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoici jest krotszy - w 
tym okresie, dpowiadajqcych (porownywalnych) swoim zakresem r o k i e  budowlanej 
stanowiqcej przedmiot niniejszego zarnowienia, kazdej o wartoici brutto nie mniejszej ni i  
50.000,OO z4 - zalqcznik nr 3 do SIWZ 

4) wzor umowy - zalqcxnik nr 4 do SIWZ 
5) projekt budowlany - remont i mdernizacja pomieszczeh biurowych - zalqunik nr 5 do SIWZ 
6) specyfikacja techniczna - remont i moderniza j a  pomieszczeh biurowych - zalqanik nr 6 do 

SIWZ 
7) przedmiar - remont i modernizacja pomieszuen biurowych - zalqunik nr 7 do SIWZ 

8) projekt budowlany - instalacje elektryune - ratqanik nr 8 do SIWZ 
9) specyfikacja kchniuna - instalacje elektryane - zadqanik nr 9 do SIWZ 
10)pnedmiar - instalacje elektryczne - zatqcznik nr 10 do SIWZ 

11) projekt budowlany - instala cje sanitarne - zalqcznik nr 11 do SIWZ 
12) specyfikacja techniana - instala j e  sanitarne - zalqcrnik nr 12 do SIWZ 
13)przedmiar - instalacje sanitarne - zalqani k nr 13 do SIWZ 



O F E R T A  

Zamawiajqcy: 
Politechni ka Gdanska 

Wydziai Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska 
ul. G. Narutowicta 11/12 

80-952 Gdahsk 

Nawiqzujqc do zaproszenia do wziqcia udziatu w postepowaniu o zamowienie publiune 
prowadronym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizaje pomieszaeli 
na I pietrze budynku Hydrotechniki, zlokalizowanych w Gdansku pny ul. G. Narutowicza 11/12 

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

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

dziatajqcy w imieniu i na neu: 
................................................................................................................ ......................... @na nazwa Wykanawcy: .. 

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

adres siedziby ................................................................................................................ 

................................................. ....................................................... nr telefonu nr fax 

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

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

oferujemy wykonanie powyiszego przedmiotu zarnowienia, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunkow zambwienia, za cene: 

k brutto ............................................................... 
L downie: ....................... ........ ................................................................................................. 
3 kwota podatku VAT wynosi: ...................................................................... 
3 sbwnie: ............................................................................................................................................ 

1. Oswiaduamy, ie zrealizujemy zamowienie w terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy . 
2. OS;wiadczamy, ze udzielamy 36 m i e s i ~ n e j  gwarancji na przedmiot zamowienia. 

3. OS;wiadczamy, ze zapoznaliimy siq ze specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia, nie 
wnosimy do jej treSci zastrzeieh i uznajemy siq za zwiqzanych okreilonyrni w niej 
postanowieniami i zasadami postepowania. 



4, Ogwiadaamy, ie zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, ktora stanowi zalqcznik do 
s m k a q i  istotnych warunkow zambwienia. Zobowiqzujemy sic w przy padku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na akreilonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiajqcego. 

5. Uwaiamy sie za zwiqzanych niniejszq ofeitq na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunkow zambwienia, uy l i  przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert. 

6, Zambwienie zrealizujemy sami. 

Zamowienie zrealizujemy przy udziale podwykonawhw, ktony bedq realizowad wymienione 
a@ci  zamowienia: 

7. Akceptujemy warunki platnoici zawarte we wzorze umowy. 

10. OSwiaduamy, ii tajemniq przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuaciwej 
konkurencji, ktdrre nie mogq byt udostepnione lnnym uaestnikom postqpowania stanowiq 
informa j e  zawarte w ofercie na stronach nr: ......................... ...,..,. ...................................... 

11. Zalqcur i kami do niniejszej oferty, stanowiqcymi jej integralnq uqSc sq: 

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

....................................................................... 
(podpls i p~ea$tka Wykonawcy) 



O S W I A D C Z E N I E  
o spdnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 

(art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych 
Dz. U. t 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. 

Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560) 

Skladajqc oferte w postepowaniu o zambwienie publiczne prowadzonym w trybie 
pnetargu nieograniczonego na remont t modernizacje pomieszczen na I 
piqtrze budynku Hydrotechniki, zlokalizowanych w Gdarisku przy ul. G. 
Narutowicza 11/12, dla Politechniki Gdahskiej w 2007 roku, oiwiadcramy, ie: 

1. posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania dziatal nosci lu b czynnoSci 
okre5lonych w specyfikacji istotnych warunkow zambwienia; 

2.  posiadamy niezbednq wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem 
technicrnym i osobami zdolnymi do wykonania zambwienia; 

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

4. nie podlegamy wykluczeniu z postqpowania o udzielenie zambwienia na 
podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1'163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 2 2007 
r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560). 

(podpis i pieczqtka Wykonawcy) 



Zalqcznik nr 3 
(pie@ Wykonawcy) 

WYKAZ 
wykonanych rob6t budowlanych w okresie ostatnich piqiu lat przed dniem wszaecia postqpowania o udzielenie zarnowienia, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoki 

jest kr6tszy - w tym o kresie, odpowiadajqcych (porownywalnych) swoim zakresem robocie budowlanej stanowiqcej przedmiot niniejszego zambwienia, ka id jo  
wartohi brutto nie rnniejszej niz 50.000,00 zl 

Nazwa i adres Wykonawcy 

* N A L E ~  ~ C Z Y ~  DOKiJMENlT (NP. REFERENCJE LUB INNE DOKUMENW) WTWIERDWACE, ZE ROBOTY WflE W WYKA2IE ZOSTAtY WYKOrYANE Z NALeYrq 
S T A R A N N O ~ ~  
W CELU IDENTYRKAWL ROW ZAWARTTCH W WYKAZIE OOKUMENN POTWIERDWhCE N A L ~ E  WYKOHANIE, MU- POTWIERDZAC DANE ZAWARTE W TABELI 

, dnia 
(miejscowoii) 

LP 

(podpis i pieaqtka Wykonawcy) 

Termin realizacji 
od - do 

- 

Wartoe brutto Opis mboty budowlanej (rdzaj, zakres prac) Miejsee wykonania Pdmiot lecajqcy roboe budowlan3 



Wz6r umowy - talqanik nr 4 

Umowa nr I 
lrok marc la )  

w dniu 2007 r. w Gdahsku, pomiqdzy 

z siedzibq w 
(nazwa i adres Zamawiajqcego) 

zwanymlq w dalszym tekkie umowy "ZAMAWW4CYM", reprezentowanymlnq pnez: 

2) 
konto numer: - 

NIP numer: 
a 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
zwanymlq w dalszym tekkie urnowy "WYKONAWCY, reprezentowanymlnq przez: 

dzialajqcymjq ria podstawie wpisu do 
dnia pod numerem 

konto nurner: 

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty WYKONAWCY w drodze pnetargu 
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 styunia 2004 r. Prawo zambwiefi publicznych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. S60), zosta4a 
zawarta Umowa o nastqpujqcej trek: 

1. ZAMAWIAJfiCY powierza a WYKONAWCA zobowiqzuje sie wykonad remont i modernizacje 
pornieszczeh na I piqtrze budynku Hydrotechni ki, zlokalizowanych w Gdaisku przy ul. G. 
Narutowiua 11/12. 

2 .  WYKONAWCA zobowi~zuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w spos6b kompletny z punktu 
widzenia celu do jakiego ptzedmiot zamowienia ma s)uiyC. 

L2 
WYNAGRODZENIE UMOWNE 

1. Za wykonanie pnedmiotu umowy okreilonego w § 1, ustala siq wynagrodzenie: 
o brutto ................................................ 
o slownie: .............................................................................................................. 
o w tym kwota podatku VAT wynosi: .................................................... 

sbwnie: ................................................................................................................. 
zgdn ie  z ofertq WYKONAWCY, zlozona do pneprowadzonego postepowania. 

2. Ustalone wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 
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1. Termin realizacji umowy - w ciqgu 2 miesiecy od daty podpisania umowy , 
2. ZAMAWIAJACY przekaie WYKOMAWCY teren budowy w terminie do dnia - -2007 r. 
3. Wykonywanie przedmiotu urnowy WYKONAWCA rozpocznie w dniu - -2007 r. a zakoriczy w 

dniu - -2007 r. 

4. Z ramienia WYKONAWCY roboty prowadzit W z i e  

5. Inspektorem nadzoru z ramienia ZAMAWIAJqCEGO bqdzie 

nr uprawnien 

6 .  ZAMAWIAIACY nie ma otmwiqzku przedluienia terrninu wykonania robot, jeieli WYKONAWCA w 
ciqgu 14 dni od zaistnienia okoliunoSci nie pnedstawi ZAMAWIAJACEMU wniosku o przedluzenie 
terminu ze szuegotawym uzasadnieniem. 

7. Za termin za konczenia przedmiotu zamowienia uznana bqdzie data podpisania przez 
ZAMAWIAJqCEGO protokolu odbioru kolicowego rob&. 

1. Roboty prowadzone bedq w budynku czynnym i uiytkowanym. 
2. ZAMAWIAJACY protokolarnie przekaie WYKONAWCY teren budowy. 
3. ZAMAWIAlhCY zapewni WYKONAWCY dostep do budynku w zakresie niezbednym do realizacj~ 

przedrniatu umowy. 
4. Obowiqzek i koszty organiza j i ,  utnymania, za bezpieczenia przed dostepem osbb 

nieuprawnionych, dozoru, likwidacji terenu oraz zaplecza budowy, a take tymczasowych zasilei 
obciqzajq WYKONAWCC. 
Po zakonueniu roGt WYKONAWCA uporzqdkuje i doprowadzi teren i zaplecze budowy do 
prawidlowego stanu. 

5 .  WYKONAWCA dostarczy materialy, urzqdzenia i sprzet niezbedne do realizacji umowy. 
6. Na ka2de iqdanie ZAMAWIAJACEGO (inspektora nadzoru) WYKONAWCA obowiqzany jest okazad 

w stosun ku do wskazanych materialdw : certyfi kat na zna k bezpieczeistwa, deklaracje zgodnoGci 
lub certyfikat zgodnoici z PN lub aprobatq techniang 

7. WYKONAWCA zapewni potrzebne opnytzqdowanie, potencjaj ludzki oraz materialy wymagane do 
zbadania na iqdanie ZAMAWIAJhCEGO jakosci roGt wykonanych z materiaGw WYKONAWCY na 
terenie budowy , 

8. WYKONAWCA zobowiqzany jest do nieodplatnego poprawienia wadliwie wykonanych robot oraz 
nimdplatnej naprawy wszelkich szkbd wyrzqdzonych pnez WY KONAWCE w zwiqzku z realizacjq 
zamowienia, w terminach wyznauonych przez ZAMAWIAIACEGO. 

9. Z AMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialnoici za mienie WYKONAWCY zgromadzone w 
pomieszczeniu i miejscu sktdowania oraz na terenie wykonywania robot. 
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnoSC materialnq za straty ZAMAWIAIACEGO powstate w skutek 
prowadzenia rob6t w sposob niezgodny z przepisami i ustaleniami z ZAMAWIAl&CYM zawartymi w 
formie pisernnej, do pe+nej wymkosci strat. 

10. WYKONAWCA w @ni odpowiada za zachowanie warunkow BHP i p.poz. przy realizacji pnedmiotu 
umowy oraz zobowiqzany jest do ciqgkgo utrzymywania porzqdku na stanowiskach pracy i w 
rejonie prowadzenia rob6t. 

11. WYKONAWCA zrealituje pnedmiot zambwienia samodzielnie. 
WYKONAWCA zleci naskpujqcym Podwykonawcom wykonanie uqSci przedmiotu umowy: 
............................................ - Zakres rzeuowy i udzial Podwykonawcy 
............................................ Zakres rzeuowy i udziaj Podwykonawcy 
............................................ - Zakres rzeuowy i udzia+ Podwykonawcy 

Nie zmieni to zobowiqzah WYKONAWCY, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej ueSci robot 
wobec ZAMAWIAJ&CEGO. 
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Umowy 2 Pdwykonawcami bedq zgodne, co do tresci z umowq zawaitq z WYKONAWW. 
Odmienne postanowienia sq niewaine. 
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziajania, uchy bienia i zanied bania Podwykonawcow w takim 
samym stopniu, jak to by byty jego wlasne. 

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

13. Pobor wody i energii bedzie odbywal sic na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA musi posiadat i 
zamontowae sprawne atestowane unqdzenia pomiarowe umoiliwiajqce rozliczenie naleinoSci za 
pobrane media z ZAMAWIAIACYM. 

14. WYKONAWCA zobowiqzany jest wykonai prace bcdqce pnedmiotem umowy, zgodnie ze sztu!q 
budowlanq dokumentacjq projektowq, naleiytq starannoiciq. 

15. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnoSd materialnq za straty i szkody powstale wskutek 
prowadzenia prac w spos6b niezgodny z przepisami i ustakniami z ZAMAWIAJACYM do pelnej 
wysokoici strat. 

1. WYKONAWCA za wykonane roboty wystawi fa ktury czeiciowe oraz faktur? koncowq. 
Faktury czqsciowe bedq wystawione w oparciu o podpisane pnez wlasciwego inspektora nadzoru 
protokoty czgsciowych odbiorow robbt. 
Odbiorom czgkiowym podlegajq za konuone elementy robdrt. 

2. Podstawq do wystawienia faktury koticowej bedzie protokbl zakoticzenia aynnoici odbioru 
kohcowego rob6t wraz z uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM zestawieniem koicowego rozliczenia 
kosztowego. 

3. Naleinosd platna bedzie przelewem na konto WYKONAWCY, w 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nr ......................................... . ..... .....,..,..,....., ................ . 
Faktury czqkiowe hqlq platne w terminie 14 dni, a faktura kohcowa w terminie 21  dni od dni 
zhienia faktury. 
Za date przyjecia faktury przeslanej drogq poutowq uwaia sic datq jej otrzymania pnez 
ZAMAWIAlhCEGO. 

4. Za dzien zaplaty uwaiany bedzie dzien obciq2enia rachun ku ZAMAWIAJflCEGO. 
5. Rozliczenia miedzy ZAMAWIAJflCYM a WYKONAWCq prowadzone k d q  w polskich zlotych. 
6. Rozliczanie rob6t bedzie odbywalo sic w okresach nie krotszych n i i  miesiqcznych. 

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiane 36 miesiecy 
licrqc od daty podpisania protokdu koncowego odbioru rob&. 

2. Czas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji hdzie nie dluiszy n i i  14 dni blendanowych 
liaonych od dnia zgtoszenia usterki i otrzymania potwierdzenia przyjecia zglostenia od 
WYKONAWCY (faksem). W przypadku uchylenia sic WY KONAWCY od tego obowiqzku 
ZAMAWIAJACY moze zlecid usuniecie usterek lub wad stronie trzeciej na koszt WYKONAWCY. 

3. ZAMAWIAJACY ma prawo dochodzenia pdnego zwrotu poniesionych strat powstahch na skutek 
wadliwego wywiqzania sic WYKONAWCY z obowiqzkow wynikajqcych z gwarancji. 

4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny wzgledem ZAMAWIAIACEGO, jeieli wykonany pnedmiot 
umowy ma wady zmniejszajqce jego wart056 lub uiyteczno% ze wzgledu na cel okreilony w 
umowie lub wynikajqcy z pneznauenia rzeczy, albo jezeli wykonany pnedmiot umowy nie ma 
wlakiwoici, ktore zgodnie z dokumenta jq rob& powinien posiadaC lub zostal wydany w stanie 
niezupelnym. 

5. WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji za wady fizyane pnedmiotu umowy 
istniejqce w czasie dokonywania uynnoici odbioru oraz za wady powstate po odbione, l e u  z 
przyczyn tkwiqcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

6 .  WYKONAWCA zobowiqzany jest do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwaran j i  w 
wyznaaonych pnez ZAMAWIAIACEGO terminach. W pnypadku uchytenia siq od tego obowiqzku 
ZAMAWIAJ&CY moie zlecie usuniecie usterek lub wad na koszt WYKONAWCY. 








