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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, 
w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
1. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 96542-2014 z dnia 21/03/2014r. 
2. strona internetowa Zamawiającego – www.bip.ceglow.pl   
3. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Nazwa zadania: Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty 

turystycznej Gminy Cegłów. 
2. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) remont istniejącego budynku Strażnicy OSP w Podcierniu polegający na:  
b) wymianie pokrycia z eternitu falistego na blachodachówkę z 

przedłużeniem okapów - 501,12m2 
c) wymianie obróbek blacharskich - 85,10m,   
d) naprawie i obłożeniu płytkami  klinkierowymi kominów, 
e) dociepleniu ścian płytami styropianowymi gr 12cm, przy użyciu 

gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża – 
222,935m2 

f) dociepleniu ścian płytami styropianowymi gr 12cm, przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża bez prawy 
elewacyjnej (pod szalówkę drewnianą) – 66,092m2 

g) dociepleniu ścian cokołów z betonu płytami styropianowymi 
eksodurowanymi gr 8cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża – 49,3255m2 

h) wykonaniu wyprawy elewacyjnej z akrylowego tynku mozaikowego – 
49,325m2 

i) wykonaniu wyprawy elewacyjnej z akrylowych mas tynkarskich – 
222,935m2 

j) wykonaniu szalówki drewniana na listwach – 66,092m2 
k) wykonaniu szyldu drewnianego z napisem KGW „Podciernianki" z 

drzeworytem „Sójka Mazowiecka", 
l) docieplenie stropu z płyt styropianowych gr 2 x6cm z zabezpieczeniem folią 

polietylenową i posadzką cementową 4cm – 359,150m2, 
m) przebudowie łazienek z uwzględnieniem łazienki dla personelu kuchni z 

natryskiem i wykonaniu montażu nowego zbiornika na nieczystości płynne, 
wykonaniu nowego układu instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.w. z term 
elektrycznych, obłożeniu ścian glazurą na wysokości min 2,0 m 

n) remoncie pomieszczeń  kuchni tj. rozbiórka trzonu kuchennego, wykonanie 
pieca piekarniczego z materiałów ceramicznych, opalanego drewnem 
włączonego do przewodu spalinowego 27x14, wyposażenie w stoły i regały 
z metali nierdzewnych, uzupełnienie glazur i posadzek ceramicznych 

o) wymianie stolarki okiennej  i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 
(wymieniona dotychczas ślusarka aluminiowa i PVC nie podlega wymianie) 
po stronie południowej powiększenie otworów okiennych  do  poziomu 
podłogi,  powiększenie  okna  kuchennego, zlikwidowanie drzwi 
zewnętrznych z łazienki, wymiana z powiększeniem bramy  garażu 
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strażackiego 12,50m2, 
p) wykonanie schodów drewnianych na poddasze, 
q) wymianie instalacji odgromowej i części instalacji elektrycznej 

wewnętrznej wraz osprzętem 
2) utwardzenie terenu kostką brukową gr. 8 cm – 385,25m2 
3)  wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej 
śrutowanej (przeciwślizgowej), barierkami ochronnymi – 45,60m2 

4) wywozie gruzu, materiałów z rozbiórki, 
5) dostawie sprzętu audio tj: 

a) komputera z procesorem i5-323M, dyskiem min. 1TB, pamięcią RAM min. 8GB, 
kartą graficzna niezintegrowana min. 2GB – szt. 1, 

b) oprogramowania Windows 8 Pro 64 bity – szt. 1, 
c) oprogramowania Office Pro plus – szt. 1, 
d) oprogramowania miksującego ścieżkę dźwiękową – szt. 1, 
e) kamer IP wew. oobrotowych mega pixselowa – szt. 2, 
f) telewizorów LED 46” – szt. 2, 
g) przenośnych kolumn – szt. 2, 
h) projektora multimedialnego – szt. 1, 
i) ekranu zwijanego na stelażu – szt. 1   

6) opracowanie instrukcji ppoż i wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i 
oznakowania zgodnie z tą instrukcją 

3. Dokumentacja może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe 
lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy P.z.p. dopuszcza 
składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, 
pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i 
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane 
przez Zamawiającego.   Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych 
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy 
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami 
producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca, który 
zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie 
materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w 
ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 
 

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy P.z.p. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez 
Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w 
niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
5. Wymagania dotyczące robót: 

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi 
normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. 
Zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru; 

2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot 
zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ; 

3) użyte materiały określone w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być w I gatunku jakościowym, mieć 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających 
sprawność eksploatacyjną. 
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4) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, aprobaty i inne 
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi 
przepisami. Dokumenty powyższe Wykonawca, któremu zostanie udzielone 
przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze 
końcowym zadania. 

5) Każdorazowo przed wbudowaniem materiałów lub montażem urządzeń Wykonawca 
będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie, pod 
rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru częściowego i 
końcowego. 

 
6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1) zaleca się zapoznanie z miejscem wykonania robót i sprawdzenie w terenie 
warunków wykonania przedmiotu zamówienia (wszelkie koszty związane z 
dokonaniem wizji lokalnej obiektu i terenu przyszłych robót ponosi Wykonawca), 

2) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz 
terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

3) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone 
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zatrudnione przez niego 
osoby oraz podwykonawców, 

5) Wykonawca określi telefony kontaktowe, nr faksów i adresy mailowe  oraz dokona 
innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi na wykonane roboty 
w wymiarze co najmniej 5 lat, licząc od dnia ich końcowego odbioru. 

7) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

8) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania 
części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

9) Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy 
podwykonawczej przedłoży ją zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu, 

10) Zamawiający może zgodnie z art. 6471 k.c. wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Niewniesienie zmian i 
nieuwzględnienie zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie, 

11) Zabrania się zatrudniania przez Wykonawcę podwykonawców oraz dalszego 
podzlecania robót przez podwykonawców dalszym podwykonawcom bez uzyskania 
akceptacji Zamawiającego. 
    

7. Wymagania dotyczące gwarancji: 
1) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu umowy na okres min. 5 lat. Przez 

całość przedmiotu umowy Zamawiający rozumie wszelkie wykonane roboty 
budowlane związane z wykonaniem zamówienia oraz wszystkie dostarczone i 
uruchomione urządzenia, 

2) Udzielona prze Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia 
wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń 
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Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca 
solidarnie z podwykonawcą, 

3) Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru 
całości zamówienia, 

4) Jeżeli okresy gwarancji na urządzenia, udzielane przez ich producentów, są dłuższe 
niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres 
gwarancji udzielony przez producenta urządzenia, 

5) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami odbioru 
końcowego.      

 
8. UWAGA : Ze wzgl ędu na mo żliwo ść ograniczenia zakresu robót, Wykonawca 

zobowi ązany jest doł ączyć do oferty kosztorys ofertowy z cenami 
jednostkowymi i warto ścią robót stanowi ącą całkowit ą warto ść robót 
budowlano-remontowych. Zamawiaj ący wymaga, aby Wykonawca przygotował 
kosztorys ofertowy w oparciu o zał ączony przedmiar robót. Wyceny prac nale ży 
dokona ć przy zastosowaniu okre ślonych w przedmiarze technologii i materiałów 
lub technologii i materiałów równowa żnych, gwarantuj ących ten sam efekt 
użytkowy, techniczny oraz identyczn ą trwało ść i bezpiecze ństwo u żytkowania. 
Wykonawca przedkłada kosztorys w wersji elektronicz nej edytowalnej  na płycie 
CD 

9. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet VI. – Wykorzystanie walorów 
naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.2. Turystyka.   

10. Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 
45.42.11.00-5, 45.31.11.00-1, 45.42.21.00-2, 45.42.10.00-4, 45.43.10.00-7, 
45.45.53.10-0, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.32.61-6, 
45.26.33.25-0, 32.34.20.00-2, 32.32.10.00-1. 
 

Rozdział 3.  Termin wykonania zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15/09/ 2014r.   
 
Rozdział 4.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu                      
                    dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 
1. udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować 
zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch robót 
budowlanych polegaj ących na wykonaniu prac remontowo-budowlanych w 
budynkach u żyteczno ści publicznej o wartości robót brutto co najmniej   400 
000,00zł (czterysta tysięcy), każda z robót budowlanych . 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże osoby 
posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 932) na stanowisku kierownika    
robót budowlanych min. o specjalności konstrukcyjno-budowlanej  w ograniczonym 
zakresie oraz minimum 2-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 
niż  400 000,00zł (słownie złotych: czterysta tysięcy), oraz że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej (posiada opłaconą polisę) w zakresie działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 400 000,00 złotych 
(słownie złotych: czterysta tysięcy) 
 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. 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. 

    
3. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, nastąpi na 

podstawie wymaganych w niniejszym postępowaniu i załączonych przez Wykonawcę do 
oferty dokumentów i oświadczeń. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że 
Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w 
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. 

 
4. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa 

w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę 
z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawarta w art. 24 ust. 
2 pkt. 4 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany 
będzie wykazać w jakim charakterze podmiot ten będzie brał udział w realizacji 
zamówienia. 

 
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta 
lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości 
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 
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3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
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przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

13) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

14) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą; 

15) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

16) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
17) nie złożyli wraz ofertą oświadczenia dotyczącego  lub nie złożyli na wezwanie 

Zamawiającego wyjaśnień w zakresie grupy kapitałowej grupy kapitałowej,  
18) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub 
którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub 
którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, 
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub 
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert i muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) Jest niezgodna z ustawą, 
2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, 
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
5) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 
6) Zawiera błędy w obliczaniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt6 3 pzp, 
8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.    

 
8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną 

zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od 
Wykonawców 

 
1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY wg wzoru stanowiącego 

załącznik do SIWZ. 
 

2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy P.z.p., a których opis sposobu spełnienia określony został przez 
Zamawiającego w SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - Wzór wykazu  
Załącznik nr 5 do SWIZ.  

3) dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2) zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone, 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór wykazu Załącznik nr 
6 do SWIZ.  

5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdziale 4 pkt. 1 ppkt. 3)  - 
Wzór oświadczenia Załącznik nr 6 do SWIZ.  

6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

7) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
   

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 
4 ustawy P.z.p., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia informacji, o której 
mowa w pkt. 2 ppkt. 6) niniejszego Rozdziału dotyczącej tych pomiotów. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 

ust. 1 ustawy P.z.p. – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 



ZP.272.1.2014 – Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

5) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 
 

6. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze 
złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – pełnomocnictwo (a). 

 
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 4 p.pkt. 2),3),4)  
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego 
organu -   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert,  
 

8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8. zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 

9. 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 miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

 
10. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 

11. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na       
maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 
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13. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na  
      język polski. 
  
14.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 

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 2013r. poz. 231). 

 
 
 
Rozdział 6.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub 
w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 
  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 
podpisanie umowy, wykonanie umowy, 
 

3. w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z 
pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako Pełnomocnik, 
 

4. przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę zawierającą, co najmniej: 

1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3. określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres 

obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi, 
 

5. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego: 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie 
musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. 
 

6.  sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 

oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia, itp. – składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, wykaz robót, oświadczenie 
dotyczące wymaganych osób, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego 
Wykonawcę, którego dotyczą składane dokumenty. 
 

7. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 
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„Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

8. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają 
do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna 
ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. 
Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na 
jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej 
spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy P.z.p. Zakłada on, że członków 
konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z 
jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich. 

 
9. w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p. nie będzie miał zastosowania, 

jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników. 
 

10. obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami 
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą 
przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku 
Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy 
regulującej ich współpracę. 

 

Rozdział 7.   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się 
z Wykonawcami 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane będą w formie:  
− pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 
− faksem (nr 25 759 59 38)  
− drogą elektroniczną (adresy:  m.gasiorowski@ceglow.pl),  
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  
 

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a 
Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania 

 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. 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 do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
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6. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

 
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 

może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza ją także na tej stronie. 

 
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 
 

9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
(postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego), Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
 

11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawców. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie 
internetowej. 

 
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

13. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego 
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) znak postępowania – IZP.272.1.2014 

 
14. SIWZ została opublikowana na stronie: www.ceglow.pl oraz można ją także odebrać w 

siedzibie Zamawiającego ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów w pok. nr. 5, w godzinach 
urzędowania Zamawiającego. 
 

15. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
Mirosław G ąsiorowski tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38, e-ma il: 
m.gasiorowski@ceglow.pl   

 

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść wadium w wysoko ści 11 000,00 zł  (słownie złotych: jedenaście tysięcy). 
 

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 
ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 
 

3. Wykonawca zobowi ązany jest wnie ść wadium przed upływem terminu składania 
ofert . 
 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem   na konto Zamawiającego: 
       Bank Spółdzielczy Mrozy o/Cegłów Nr 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060 
 
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 
 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni ż pieni ądz - oryginał dokumentu  
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania 
ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów w kancelarii pok. 1, 
a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do 
oferty. 

 
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
 
Rozdział 9.  Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 
składania ofert włącznie. 
 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
 
Rozdział 10.   Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 
 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

Urząd Gminy Cegłów 
ul. Ko ściuszki 4, 05-319 Cegłów 

OFERTA NA  
 „Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów”     

ZNAK SPRAWY: IZP.272.1.2014 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

14/04/2014 r. godz. 10:30  
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2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w 
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców 
albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę 
podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z 
dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 
  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą 
być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 
osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 
 

4. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofert ę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 
3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej. 
 

5. Zaleca się, aby: 
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i oznaczona kolejnymi numerami, 

3) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 
stanowi Załącznik Nr  2 do SIWZ). 
 

6. Zmiana / wycofanie oferty: 
1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 
Wykonawcy. 

 

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
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1. Ofertę należy zło żyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 
Cegłów, pokój nr 1, w terminie do dnia 14/04/2014 roku, godz. 10:00  
  

2. Otwarcie ofert nast ąpi w  Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. sala 
konferencyjna,  dnia 14/04/2014 roku, godz. 10:30  

 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 

ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Cegłów 
ul. Kościuszki 4, w Sali konferencyjnej 

 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, 
warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach. 

 
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

 
Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca określi cenę oferty  brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe  za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
 

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu 
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, zapisów umowy, jak 
również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca 
jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych 
formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.  Podstawą do 
opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia 
opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą 
wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien 
sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie 
warunków wykonania zamówienia. 

 
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty. 

Kryterium oceny ofert – najniższa cena. 
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Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 
określony w art. 94 ustawy Pzp. 
 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze 
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie 
umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

 
Rozdział 15. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ.  

Uwaga – w Zał ączniku Nr 1 zawarte s ą klauzule dotycz ące mo żliwo ści i warunki 
zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, któr e zostały równie ż 
opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
Rozdział 16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny  (ceny 
całkowitej podanej w ofercie). 

 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później jednak niż w 

dniu podpisania umowy. 
 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) w pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z 
poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na 
zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony 
zgodnie obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne 
określenie nazwy zamówienia), 
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3) kwotę zobowiązania, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) zobowiązanie do zapłaty kwoty gwarancji niezwłocznie po przekazaniu żądania 

wypłaty, 
6) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego. 
 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Cegłów Bank BS Mrozy o/Cegłów nr 71 9227 0004 0000 1238 
2000 0060. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy P.z.p. 

 
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na 

zasadach określonych w art. 151 ustawy P.z.p. 
 
Rozdział 17. Przewidywane zamówienia uzupełniające 
 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
 
Rozdział 18. Inne informacje 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje : 
1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

 
2) zawarcia umowy ramowej, 

 
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

 
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

 
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

 
6)    unieważnienia postępowania o udzielenie  zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia.           

 
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI tej ustawy.   
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Rozdział 20. Załączniki do SIWZ 
 

1. projekt umowy, 
2. formularz oferty z załącznikiem 1 i 2 
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne 
4. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
5. wykaz zamówień 
6. wykaz osób 
7. przedmiar roboty budowlane, 
8. przedmiar utwardzenie placu i podjazd 
9. specyfikacje sprzętu audio 
10. specyfikacja techniczna, 
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Załącznik nr 1 

UMOWA NR : 271.1.2014 (projekt) 
 
Zawarta w dniu …………….. w ……………………..................... 
pomiędzy: 
 
Gminą Cegłów, ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów, REGON 711582635,  
NIP 822 215 88 23, 
Reprezentowanym/ ą przez: 

1. Wójta Gminy – Marcina Uchmana 
przy kontrasygnacie: 
1. Skarbnika Gminy – Mileny Dąbrowskiej 
………………………………….., 
Zwanym/ą dalej Zamawiaj ącym ,  
a 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
REGON ......................................, NIP ..................................., 
Reprezentowanym/ ą  przez: 
1. ......................................................................……….., 
Zwanym/ą dalej Wykonawc ą, w wyniku postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta Umowa 
następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania Wioska kulinarna w Podcierniu 
– utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy  Cegłów , polegającego na  
remoncie istniejącego budynku OSP w Podcierniu wraz z utwardzeniem terenu i  
wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych oraz dostawą sprzętu audio, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, 
opracowanie instrukcji p.poż i wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowania 
zgodnie z tą instrukcją, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącą 
załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym: 
1) dokumentacji projektowej, zawierającej następujące opracowania: 

a) projekt budowlano – wykonawczy  modernizacja instalacji elektrycznej,  
b) projekt architektoniczno-budowlany,  
c) przedmiary robót, 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – branża 

budowlana, 
e) wizualizacje, 
f) specyfikacja sprzętu audiowizualnego 

3. Integralną częścią umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik 
Nr 2.     

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 



ZP.272.1.2014 – Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów 

5. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robót wynikających z dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
określonych w ust. 2 oraz roboty które wynikają z wiedzy technicznej. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 wiodącym w kolejności 
jest projekt i specyfikacja wykonania i odbioru robót a w szczególności wizualizacje, które 
oddają ostateczne oczekiwania Zamawiającego co do wyglądu przedmiotu umowy oraz 
roboty które wynikają z wiedzy technicznej 

 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 
protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 
uznaje się datę dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego nie później 
jednak niż 15 września 2014r.  

§ 3 

Obowi ązki Zamawiaj ącego  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót , w terminie do 7 

dni licząc od dnia podpisania umowy.  
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
3) Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będą: 

a) branża konstrukcyjno-budowlana  ............................................................................... 
posiadający uprawnienia .......................................... tel. ...........................................  

b) branża instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych ............................................................................... 
posiadający uprawnienia .......................................... tel. ...........................................  

c) branża instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych ................................................................................................ 
posiadający uprawnienia .......................................... tel. ...........................................  

4) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
5) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
6) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4 

Obowi ązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy (bez odrębnego wynagrodzenia): 
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego, zorganizowania placu budowy, 

zapewnienia i opłacenia kierownika budowy; 
2) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie 

............................................... posiadający uprawnienia budowlane 

......................................................................, tel. .................................................  
3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
5) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych i fabrycznie nowych 

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409), okazania, na każde 
żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 
wyrobu; 

6) Każdorazowo przed wbudowaniem materiałów lub montażem urządzeń 
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji Inwestora na ich 
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zastosowanie, pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru 
częściowego i końcowego; 

7) Wykonywania dokumentacji zdjęciowej procesu inwestycyjnego w szczególności 
robót ulegających zakryciu. Dokumentacja zdjęciowa musi być dołączona do 
dokumentacji odbiorowej na płycie CD w formacie .jpg w ilości minimum 50 zdjęć 
dobrej jakości i rozdzielczości. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia na 
etapie wykonawstwa, które elementy prac mają być sfotografowane i w jakiej 
szczegółowości; 

8) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
przez Zamawiającego lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

9) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 
2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z 
późniejszymi zmianami), 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować  
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających 
związek z prowadzonymi robotami; 

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

12) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

13) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

14) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej Umowy.  

15) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

16) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

17) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze wraz z dokumentacją 
powykonawczą; 

19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich usunięcia; 

20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 
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21) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty 
podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie 
Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej : 
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, 
b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co 
najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. 
polis ubezpieczeniowych; 

22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót;  

23) Ponoszenie kosztów zużycia  wody, oraz energii elektrycznej zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza i licznika energii elektrycznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby/osobę posiadające/ą stosowne kwalifikacje zawodowe i 
uprawnienia budowlane. 

3. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane. 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaj ą 
wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: 
...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje 
należny  podatek VAT, w kwocie .................................... złotych. Wynagrodzenie będzie  
płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą 
wykonania i odbioru robót,  zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać 
jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do 
wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót, innych 
postanowień umownych. W wynagrodzeniu uwzględniono wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków 
transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, kosztami robót towarzyszących i tymczasowych (m.in. utrzymanie i 
likwidacja placu budowy, zużycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwałki, koszty 
prowadzenia kierownictwa robót, a także koszty robót, które wynikają z wiedzy 
technicznej, w celu prawidłowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do 
eksploatacji. 
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3. Roboty zamienne Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu cen, norm i 
parametrów wynikających z niniejszej umowy.. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT.  

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi w dwóch etapach. Pierwszy etap po wykonaniu 
50% zakresu prac przewidzianych umową.  Drugi etap po zakończeniu całości prac i 
dokonaniu (spisaniu) odbioru końcowego bez uwag.  

7. Protokoły odbioru robót sporządzone będą przez kierownika budowy (robót), na 
podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą 
przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy 
i dokonaniu odbioru końcowego. 

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego  
protokołem odbioru robót. 

9. W przypadku ograniczenia zakresu robót, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie 
pomniejszone o wartość tych robót, ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego. 

10. Rozliczenie ostateczne za wykonanie przedmiotu umowy  zostanie dokonane na 
podstawie faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego robót oraz po 
przedło żeniu kopii faktur potwierdzaj ących rozliczenie si ę Wykonawcy 
z Podwykonawcami. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami 
za wykonane roboty przyjęte bez wad protokołem końcowego odbioru robót, 
Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy(-
ów).    

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu końcową fakturę w terminie do 14 dni po 
ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.    

12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu 
bankowi do przelania środków na rachunek  Wykonawcy. 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za 

wykonanie części robót, 
2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) Odbiór końcowy. 
4) Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 
będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość 
do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z 3 dniowym 
wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na trzy dni robocze przed 
planowanym terminem odbioru. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
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1) Dziennik budowy, 
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika robót), 

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

7) dokumentację zdjęciową o której mowa w §4 ust. 7 
8) instrukcję p.poż. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i 
dostarczeniu dokumentów o których mowa w ust. 5. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, lub braki w dokumentacji, 
o której mowa w ust. 5, Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia a 
Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ........................................... zł (słownie 
złotych ............................................................................................................) w formie  
.........................................................................................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonanego;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu gwarancji i 
rękojmi za wady.  

3. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji wykonawcy, kwotę 
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub 
usterek powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robót lub w okresie rękojmi i 
gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym w protokole stwierdzenia 
usterki. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na ten cel Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę pisemnie.  

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpocz ęty  dzień zwłoki 
(termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy), 
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b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy 
rozpocz ęty  dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar 
umownych. 

3. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w 
przypadku wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez zgłoszenia go i uzyskania 
zgody Zamawiającego. 

§ 9 

Umowne prawo odst ąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14 - dniowego terminu przerwy 
w realizacji umowy;  

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1  powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W 
przypadku odstąpienia od umowy przez zamawianego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy Zamawiający powoła w tym celu w ciągu 7 dni komisję z udziałem 
przedstawili Zamawiającego i Wykonawcy w celu wykonania inwentaryzacji budowy i 
rozliczenia się finansowego z Wykonawcą. Do czasu wykonania inwentaryzacji za 
budowę odpowiada Wykonawca.  

3.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu 10 dniowy termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

 

 

§ 10 

Umowy o podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub 
usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania 
i zostali wskazani w ofercie Wykonawcy.  

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz 
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać 
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spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią 
za wady. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 
3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia zawarte w ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Treść umowy z podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z 
wykonawcą.  

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą.  

10. Wykonawca obowiązany jest, najpóźniej w dacie wymagalności płatności 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu dowód 
dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy  
o otrzymaniu należności. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do składania, wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia 
przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy 
wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie 
powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający 
zatrzyma z bieżącej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności 
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Ustalenia niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 
podwykonawcami. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 
9 Zamawiający zatrzyma z bieżącej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej 
należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

13. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego 
paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w 
celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych 
ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

14. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy a Podwykonawca zwróci 
się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 
podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą 
przedmiotem jego żądania, przed rozliczeniem ostatecznym z wykonawcą. 
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15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia 
nie zapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty 
należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej.  

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 11 

Gwarancja jako ści i uprawnienia z tytułu gwarancji i r ękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

budowlane, licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 
Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu r ękojmi 
za wady przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesi ęcy, licząc od dnia odbioru 
ostatecznego przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
cywilnego i prawa budowlanego. 

2. Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego  
w użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie 
równolegle. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 
usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 
przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, 
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy. 

8. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający może 
dochodzić roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

9. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
4) likwidacji firmy Wykonawcy; 
5) zajęciu majątku Wykonawcy. 

§ 12 

Roboty dodatkowe 
1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru 

budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie 
zostaną wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia – w terminach wynikających z 
niniejszej Umowy. 

§ 13 

Zmiana umowy 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
1)  konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: 

a) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków 
klimatycznych lub 

b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub 
c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub 
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę lub 
e) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w 

myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub 
f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy  

2) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
zamówienia, 

3) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji 
przedmiotu umowy.   

4) zmiana osób realizujących zadanie, których Wykonawca wskazał w swojej ofercie, 
pod warunkiem, że proponowane osoby będą spełniały wymagania określone w 
siwz, 

5) zmiany prowadzące do likwidacji w umowie oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych,  

6) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych, 

7) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany 
zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego  
umów z Instytucjami Pośredniczącymi,  

8) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

9) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w 
dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne i 
korzystne dla Zamawiającego,     

10) zmiany wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

4. Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć obniżenia jakości produktów, usług i 
materiałów wskazanych w ofercie, zwiększać wysokość wynagrodzenia wykonawcy w 
ramach realizowanej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego 
pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie 
wymaga dokonania zmiany umowy.  

6. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych 
zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie 
z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną. 

 
§ 14 

Postanowienia ko ńcowe 
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1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze 
zm.), ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) 
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej oraz postanowienia  Specyfikacji Istotnych Warunków  
Zamówienia przedmiotowego zamówienia.   

 

§ 15 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 16 

Załączniki do umowy 

1. Oferta Wykonawcy 
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 
 

 

 

 

 

 

    Zamawiaj ący: 
   
   

 
OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania p.n. 
„Wioska kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy 
Cegłów” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA  ............................................................................... ZŁ 

słownie złotych: ...................................................................................................................... 

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ..........% 

 

2. Oświadczamy, że: 
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 30 września 2014r. 
2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z 

warunkami podanymi w SIWZ;  
3) akceptujemy warunki płatności; 
4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 
6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 
7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 
8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 
a) ….. 
b) ….. 
c) ….. 

 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach  
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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•     
•          
•    

Nazwa i adres WYKONAWCY  : 
...............................................................................................................................................
.................................................................................................. 
NIP .......................................................    
REGON .................................................................. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
............................................................................................................................................... 
 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
...........................................................................................................................  
numer telefonu: (**)  
Numer faksu: (**) 
e-mail    ................................................................................................ 
 
 
 
 
 
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 

 

UWAGA! 

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć Wykonawcy” wpisują dane wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 
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Załącznik nr 1 do oferty 
 

 
Lp. Urządzenie, 

oprogramowanie 
Ilość Opis producent, model, wersja Cena 

jednostkowa 
netto 

1 komputer 1  
 
 
 
 
 

 

2 oprogramowanie 
Windows 

1   

3 Oprogramowanie 
Office 

1   

4 Oprogramowanie 
ścieżkę miksującą 

1  
 
 
 

 

5 Kamera  2  
 
 
 

 

6 Telewizor 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Kolumny 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Projektor 
multimedialny 

1  
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Ekran zwijany 1   
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Załącznik nr 2 do oferty 
 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

 Rok 
2014r 

II kwartał 

Rok  
2014r 
III kwartał 

RAZEM 

Koszty kwalifikowane    

Zadanie nr 1 . Remont budynku OSP    

Wymiana pokrycia dachowego    

VAT 23% od wymiana pokrycia dachowego    

Ocieplenie ścian    

VAT 23% od Ocieplenie ścian    

Ocieplenie stropu    

VAT 23% od ocieplenie stropu    

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej 

   

VAT 23% od Wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej zewnętrznej 

   

Wymiana drzwi    

VAT 23% od Wymiana drzwi    

Instalacja odgromowa    

VAT 23% od Instalacja odgromowa    

Schody na poddasze    

VAT 23% od Schody na poddasze    

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej    

 VAT 23% od Wymiana stolarki drzwiowej 
wewnętrznej 

   

Łazienki personel    

 VAT 23% od Łazienki personel    

Kuchnia     

VAT 23% od kuchnia    

Kuchnia roboty zduńskie    

VAT 23% od roboty zduńskie    

Wyposażenie kuchni    

VAT 23% od wyposażenia kuchni    

Instalacja hydrantowa    

VAT 23% od instalacja hydrantowa    

Zbiornik na nieczystości płynne    

VAT 23% od zbiornik na nieczystości płynne    

Wymiana instalacji elektrycznej    

VAT 23% od Wymiana instalacji elektrycznej    

Zadanie 2 Podjazd dla osób 
niepełnosprawnych 

   

Podjazd dla osób niepełnosprawnych 
zewnętrzny i schody ewakuacyjne 

   

VAT 23% od Podjazd dla osób 
niepełnosprawnych zewnętrzny i schody 
ewakuacyjne 

   

Utwardzenie placu kostką brukowa    

VAT 23% od Utwardzenie placu kostką 
brukowa 

   

Zadanie  nr 3 Technika audio    
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Komputer Procesor i5-3230M (2,6GHz, 3MB 
Cache) Dysk 1TB; Pamięć RAM 8GB, Karta 
Graficzna niezintegrowana 2GB 

   

VAT 23% od Komputer Procesor i5-3230M 
(2,6GHz, 3MB Cache) Dysk 1TB; Pamięć 
RAM 8GB, Karta Graficzna niezintegrowana 
2GB 

   

Oprogramowanie Windows 8Pro 64 bity    

VAT 23% od Oprogramowanie Windows 8Pro 
64 bity 

   

Oprogramowanie Office 2010 Pro plus    

VAT 23% od Oprogramowanie Office 2010 
Pro plus 

   

Oprogramowanie miksujące ścieżkę 
dźwiękową 

   

VAT 23% od Oprogramowanie miksujące 
ścieżkę dźwiękową 

   

Kamera IP wew obrotowa megapixelowa 2 
szt 

   

VAT 23% od Kamera IP wew obrotowa 
megapixelowa 2 szt 

   

Telewizor LED TV 46 2 szt.    

VAT 23% od Telewizor LED TV 46 2 szt.    

Przenośne kolumny 2 szt z wbudowanym 
mikrofonem bezprzewodowym w zestawie 2 
szt, własne zasilanie i możliwość odczytu usb, 
SD. 

   

VAT 23% od Przenośne kolumny 2 szt z 
wbudowanym mikrofonem bezprzewodowym 
w zestawie 2 szt, własne zasilanie i 
możliwość odczytu usb, SD. 

   

Projektor multimedialny    

VAT 23% od projektor multimedialny    

Ekran zwijany na stelażu    

VAT 23% od Ekran zwijany na stelażu    
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Załącznik nr 3  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY PZP 
 
 
 
 

Wykonawca/wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 1 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę targowiska w miejscowości Cegłów, 

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późn. zm.). 

 

 

 

........................., dn. .........................                                                                   ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/ 

 
 
 
 
 
 
 
POUCZENIE 
W przypadku Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, a nie podlegają oni 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy P.z.p. należy dodatkowo złożyć oświadczenie, iż po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 
majątku upadłego. 
 

 
 
 
 
                                                 
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik 

umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 
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Załącznik nr 4  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 
 
 
 
 

Wykonawca/Wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 2 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę targowiska w miejscowości Cegłów,  

oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia. 

 

 

 

........................., dn. .........................                                                                     ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

                                                 
2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu. 
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Załącznik nr 5  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

       

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych potwierdzających 
spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia 

 

 
Lp. 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia 

(z uwzględnieniem 
wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 
wartość brutto 

roboty budowlanej 
 

w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  
 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

1. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
(referencje itp.) 

2. W przypadku, jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego 
posiadania doświadczenia, obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do 
oddania do dyspozycji zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., umożliwiających 
wykonanie zamówienia - tj. doświadczenia. 

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ............................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 6  

 

 

 

        

 

 

 

       

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu. 
 
 

LP Nazwisko i imię Funkcja w realizacji 
zamówienia 

Zakres i okres 
doświadczenia 

Opis posiadanych 
kwalifikacji 

zawodowych 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

Ponadto o świadczam , że: 
Pan/Pani (imię i nazwisko)………………………………………………………………….…... spełnia 
wymagania stawiane przed Kierownikiem robót budowlanych, gdyż  posiada wymagane 
uprawniania budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia na 
warunkach określonych w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ............................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 


