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341/3/2007 
Bobowa, 2007-03-30 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury                        
w Wilczyskach" gm. Bobowa. Nr sprawy: 341/3/2007. 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Gmina Bobowa zawiadamia                    
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
1) Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina Bobowa  Bobowa 57  
38-350 Bobowa 
Strona www.bobowa.pl  
E-mail inwestycje@ug.bobowa.pl  
Godziny urzędowania od 7.30 do 15.30  
 
2) Określenie trybu zamówienia: 
 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO. 
 
3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: www.bobowa.pl  
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
uzyskać: Zainteresowani      mogą     pobrać     SIWZ     ze     strony      
internetowej www.bobowa.pl,    lub pobrać osobiście w Referacie Inwestycji              
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Bobowej pok.nr.19 po uprzednim 
wniesieniu opłaty w wysokości 170.00 zł.    którą należy wpłacić na konto BS 
Grybów Oddział Bobowa 61879710130010010002020011 
  
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o możliwości składania ofert częściowych: 
 
1.Roboty rozbiórkowe i remontowo-budowlane. 
2.Instalacja wod-kan z  przyłączem kanalizacyjnym wraz ze zbiornikiem 
na ścieki. 
3.Instalacja CO. 
4.Instalacja gazowa.  
5.Instalacja  elektryczna   
6.Zagospodarowanie terenu wokół budynku. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
  
 
Wspólny Słownik Zamówień:  (CPV 45212000-6) 
Główny przedmiot: Roboty w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych restauracyjnych obiektów budowlanych  
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5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   
 
6) Termin wykonania zamówienia:  
do dnia  30.04.2008r.  
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a)  spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217),  
b)nie podlegają wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 
1163 oraz Nr 170 poz. 1217), 
c)zrealizowali  w  okresie   ostatnich   pięciu   lat   przed   dniem   wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia 
(potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane należycie) 
odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, 
d)do realizacji zamówienia zaangażują osoby lub podmioty posiadające 
doświadczenie w realizacji zadań odpowiadające swoim rodzajem robotom 
budowlanym    stanowiącym    przedmiot    zamówienia,    oraz    posiadają 
stosowne uprawnienia budowlane w branżach objętych zamówieniem, 
tj. konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, CO,gaz. 
2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału               
w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w ofertach 
przez Wykonawców. 
 
8) Informacja na temat wadium: 
1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 
17.000,00- zł. słownie złotych: siedemnaście tysięcy zł. 
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Nazwa kryterium Waga   
  
cena 100%   
 
10) miejsce i termin składania ofert: 
w siedzibie zamawiającego Gmina Bobowa 
Bobowa 57 38-350 Bobowa Pokój nr 4  
do dnia 2007-05-08 do godz. 8.30  
 11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: www.bobowa.pl.  
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego Gmina Bobowa Bobowa 57 38-350 Bobowa 
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pokój nr 8   dnia 2007-05-08 o godz. 9.00. 
                           
13) termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia                
2007-06-08 
                            
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
nie dotyczy 
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 
wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe 
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów  
nie dotyczy 
  
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty                          
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na 
której będzie prowadzona aukcja elektroniczna 
nie dotyczy 
 
 
 
 
____________________________________ 
Nazwa zamawiającego 
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Zamawiający: 

Gmina Bobowa 

38-350 Bobowa 57 

reprezentowana przez Wójta Gminy 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" Dział 

II, Rozdział 3, Oddział 1 - art 39-46 (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz, 1163 

oraz Nr 170 poz. 1217) 

o wartości szacunkowej > 60.000 euro lecz nie przekraczającej 5.278.000 euro dla robót budowlanych 

pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury                           
w Wilczyskach” gm. Bobowa  

(CPV 45212000-6) 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do 
opublikowania w dniu 29.03.2007r i zostało skierowane do druku w BZP nr 68 pod pozycją 19820 
oraz zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na 
tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego: www.bobowa.pl 

Opracował: Komisja przetargowa 

Zatwierdził : 

Bobowa dn. 30.03.2007r 
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GMINA Bobowa 

38-350 Bobowa reprezentowana przez Wójta 
Gminy 

ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Rozbudowa i przebudowa 
budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach” gm. Bobowa  

 (CPV 45212000-6) 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.04.2008r. 

0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24  ust.1 i ust. 2 oraz spełniają 

warunki art. 22 ust,1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. 
Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217), 

- zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały 
wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem  i wartościom  robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, 

- do realizacji zamówienia zaangażują osoby lub podmioty posiadające doświadczenie w 
realizacji zadań odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia oraz posiadają stosowne uprawnienia w branżach objętych 
zamówieniem, tj. budowlanej i instalacyjnej(elektrycznej ,wod-kan ,CO,gaz) 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%. 
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do opublikowania Prezesowi Urzędu Zamówień  

Publicznych w dniu 29.03.2007r  i zostało skierowane do druku w BZP z  dnia  
02.04.2007r. pod pozycją 19820 

Szczegółowe określenie wymagań zawarte zostało w specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia.      Zainteresowani      mogą     pobrać     SIWZ     ze     strony      internetowej 
www.bobowa.pl    lub pobrać osobiście w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy w Bobowej pok.nr.19 po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 170.00 zł.    
którą należy wpłacić na konto BS Grybów O Bobowa 61879710130010010002020011 

Wadium w wysokości: 17.000,- zł ( słownie złotych: siedemnaście  tysięcy zł ) należy wnieść 

na konto Bank Spółdzielczy w Grybowie Odział w Bobowej 02879710130010010002020006 

Szczegółowych informacji na temat w.w zamówienia udziela RIiGK UG 38-350 Bobowa 
57 pok.nr 19 tel(018)3514300 wew.37 fax(018)3514300 wew.21 od poniedziałku do piątku w 
godz.8.00-15.00 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest inspektor 
Władysław Klara 

Oferty należy składać w Sekretariacie  (pokój nr 4) Urzędu Gminy Bobowa do dnia 08.05.2007 r. 

do godz. 830
 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 

08.05.2007 r. o godz. 900 w sali nr 8 Urzędu Gminy  

w Bobowej 
  

http://www.bobowa.pl/
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Załączniki do SIWZ: 

Nr 1 - Formularz oferty 

Nr 2 - Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 1 

Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

Nr 4 - Imienny wykaz personelu kierowniczego przewidzianego do realizacji zamówienia 

Nr 5 - Wykaz zrealizowanych zamówień 

Nr 6 - Projekt umowy 

Nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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1. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ 

ilekroć  w  Specyfikacji   istotnych   warunków  zmówienia   publicznego   i   we   wszystkich 
dokumentach z nią związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to  
rozumieć: 
Zamawiający Gmina Bobowa 38-350 Bobowa 57 

reprezentowana przez Wójta Gminy 
Komórka organizacyjna Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
prowadząca sprawę Urzędu Gminy w Bobowej 

Wykonawca 

Ustawa 

Specyfikacja 

Przedmiot zamówienia 

Oferta 

Cena 

Najkorzystniejsza oferta 

Dokumentacja Projektowa 

Zamówienie uzupełniające 

Operat kolaudacyjny 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie. 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 
publicznych - (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 

170 poz. 1217) wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki, i inne dokumenty stanowiące jej 
integralną część. 

wykonanie zamówienia w sposób określony w SIWZ 

Przygotowany przez wykonawcę zestaw dokumentów zawierający 
formularz oferty, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz 
załączniki wraz z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia 
w rozumieniu art, 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r, Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003r. Nr 
137, poz. 1302), 

oferta z najniższą ceną lub najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

Projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy 
inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(bioz), plany, rysunki, mapy pozwolenia, uzgodnienia i opinie, 
wymagane odrębnymi przepisami oraz inne dokumenty umożliwiające 
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych 
podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich 
wykonywania 

zamówienie z wolnej ręki udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zam. 
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 
budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zam. 
podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie 
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, przewidziane w SIWZ 
dla zam. podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej 
określonego (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 oraz Nr 
170 poz. 1217) 

zbiór dokumentów zawierający: decyzję pozwolenia na budowę, 
dokumentację projektową powykonawczą kserokopię dziennika 
budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną 
przez ZUD, atesty materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z prób, 
protokoły odbiorów branżowych, sprawozdania techniczne kier. 
budowy. 
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II. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Bobowa 38-350 Bobowa 57. Komórka   organizacyjna    prowadząca   sprawę:   
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

III. Tryb   Udzielenia  zamówienia:     przetarg  nieograniczony.  
Postępowanie 
prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej  
powyżej    kwoty 60.000 Euro, lecz nie przekraczającej 5.278.000 Euro dla robót  
budowlanych. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Rozbudowa                       
i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach” gm. 
Bobowa wg załącznika nr.7 do SIWZ. 

a) Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
 

1. Roboty rozbiórkowe i remontowo-budowlane. 
2. Instalacja wod-kan z  przyłączem kanalizacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki. 
3. Instalacja CO. 
4. Instalacja gazowa.  
5. Instalacja  elektryczna   
6. Zagospodarowanie terenu wokół budynku.. 

 

V. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych , ani częściowych. 

VI. Informacje   dotyczące zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 

1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia  
podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 

2. Zamówienia  te  będą polegały  na  powtórzeniu  tego  samego  rodzaju  robót 
budowlanych,   jak   te,    które   stanowią   przedmiot   niniejszego   zamówienia 
podstawowego określonego w SIWZ. 

3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia 
podstawowego. 

VII. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany i przekazany 
zamawiającemu w terminie do 30.04.2008r. r. 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków : 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a)  spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217), 
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b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 
1163 oraz Nr 170 poz. 1217), 

c) zrealizowali  w  okresie   ostatnich   pięciu   lat   przed   dniem   wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia 
(potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane należycie) 
odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, 

d) do realizacji zamówienia zaangażują osoby lub podmioty posiadające  
doświadczenie w realizacji zadań odpowiadające swoim rodzajem robotom 
budowlanym    stanowiącym    przedmiot    zamówienia,    oraz    posiadają 
stosowne uprawnienia budowlane w branżach objętych zamówieniem, 
tj. konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, CO,gaz. 

2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w ofertach 
przez Wykonawców. 

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

1. Formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ. 
2. Oświadczenie zgodne z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy prawo zam. Publicznych 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo 

zam. publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ). 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie  
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego   oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych  nie wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Aktualną  informację   z   Krajowego   Rejestru   Karnego   albo   równoważnego 
zaświadczenia   właściwego   organu   sądowego   lub   administracyjnego   kraju 
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt,4-8 ustawy, aktualną 
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia 
ofert. 

7. Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

8. Wykaz osób (personel kierowniczy) i podmiotów, które będą uczestniczyć w  
wykonywaniu zamówienia w branżach:  konstrukcyjno -budowlanej, 
sanitarnej, elektrycznej, CO,gaz  na formularzu zgodnym ze wzorem 
stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. Należy załączyć odpowiednio: kopie 
uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń z właściwej izby samorządu 
zawodowego .Jeżeli osoby i podmioty przewidziane do realizacji zamówienia nie 
są pracownikami wykonawcy należy załączyć ich pisemną zgodę na podjęcie 
współpracy przy realizacji niniejszego zamówienia. 

9. Wykaz zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich  5 lat,  a jeżeli  okres  



 Nr 341/3/2007 
 

11 
 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim 

rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia. Należy wypełnić zał. nr 5 

10, Dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w załączniku nr 5 zostały 
wykonane należycie. 

11, Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej na podstawie których skalkulowano 
poszczególne elementy ceny ryczałtowej. 

 

           12, Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych.  wg załączonego wzoru  
                 nr.8 

13. Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie 
innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego 
wadium   oraz  oryginał tego  dokumentu.   Oryginał dokumentu  stanowiącego 
wadium powinien być dołączony (oddzielnie, nie zszyty z ofertą) do oferty w taki 
sposób, aby można go było zwrócić wystawcy. 

14. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: 

a) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 2,3,4, 5,6,7 

b) Oświadczenie     o     ustanowieniu     pełnomocnika     do     reprezentowania 
wykonawców   wspólnie   ubiegających   się   o   udzielenie   zamówienia   i  
upoważnionego albo reprezentowania w postępowaniu i upoważnionego do 
zawarcia   i   podpisania   w   ich   imieniu   umowy   w   sprawie   zamówienia 
publicznego. 

c) W formularzu oferty oraz na załącznikach wpisywane będą dane wykonawcy 
zbiorowego i podpisywane będą przez upoważnionego pełnomocnika. 

d) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 15 lit.a, zostanie wybrana 
Zamawiający wymagać  będzie  przed  zawarciem  umowy w sprawie  nn.  
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

e) Zgodnie  z   art. 141   Prawa   zamówień   publicznych   Wykonawcy   ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń             
i dokumentów 

1. Oświadczenia,    wnioski,    zawiadomienia,    informacje    oraz    wszelką    inną 
korespondencję wykonawcy przekazują na piśmie lub faxem na adres: Urząd 
Gminy Bobowa 38-350 Bobowa 57  

2. Zamawiający może zmodyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia 
przed   upływem   terminu   do   składania   ofert.   Każda   wprowadzona   przez 
Zamawiającego  zmiana  zostanie  dostarczona  wszystkim  wykonawcom  oraz 
zamieszczona na stronie internetowej urzędu tj. www.bobowa.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie  
treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
składania ofert. 

4. Zamawiający jednocześnie  przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnien iami 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na 
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ tj. www.bobowa.pl 

5. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ, informację o terminie zebrania zamieszcza 
na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ tj. www.bobowa.pl 
W takim przypadku zamawiający sporządza informacje zawierającą zgłoszone na 
zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 
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wskazywania  źródeł zapytań.   Informację  z zebrania  zamawiający  doręcza 
niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona   na 
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ tj. www.bobowa.pl  Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest; 

Władysław Klara , telefon   (18)3514300 wew.37 fax (018)3514300 wew.21  

( adres poczty elektronicznej inwestycje@ug.bobowa.pl) 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 17.000,00- 
zł. słownie złotych: siedemnaście tysięcy zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach      bankowych      lub      poręczeniach      spółdzielczej      kasy 

oszczędnościowo-kredytowej,   z  tym     że   poręczenie   kasy jest  zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm,). 

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 
a) Wadium w formie pieniądza należy wnieść na konto Urzędu Gminy  

w Bobowej     -  Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział Bobowa 
02879710130010010002020006.  Wadium    wniesione    w    pieniądzu 
zamawiający  przechowuje  na  rachunku  bankowym.   Kopię  potwierdzenia 
wpłaty wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty, 

b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz do oferty należy 
załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium oraz oryginał tego 
dokumentu.   Oryginał   dokumentu   stanowiącego   wadium   powinien   być 
dołączony oddzielnie , {nie zszyty z ofertą) do oferty w taki sposób, aby  
można go było zwrócić wykonawcy.. 

 

5. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez zamawiającego 
odrzucona. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 
 

a) upłynął termin związania z ofertą, 
b) zawarto    umowę    w    sprawie    zamówienia    publicznego    i    wniesiono 

zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, 
c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty 

zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b) który został wykluczony z postępowania, 
c) którego oferta została odrzucona. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego  
oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie  wniósł  wymaganego  zabezpieczenia   należytego  wykonania   umowy, 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 



 Nr 341/3/2007 
 

13 
 

  

9. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z 
postępowania wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się 
przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 

XIII. Termin związania z ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  

ofert. 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca składa ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku  
polskim. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody  na 
złożenie oferty w formie elektronicznej. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  
oferty. 

4. Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia 
muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert. 

5. Wszystkie   kartki   oferty   muszą   być   podpisane   przez       wykonawcę   lub 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane. 

6. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie  
wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. 

7. Zamawiający      jednocześnie   poucza   o   spełnieniu   wymogów   formalnych 
pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów przez pełnomocników. W takim  
przypadku do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument 
ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za  
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela podpisującego 
ofertę. 

8. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane  
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie 
poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

9. Wymagane w SIWZ dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 

10. Wykonawca może,  przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub  
wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w  
dodatkowej   kopercie   z   napisem   "Zmiana   do   oferty   pn. „Rozbudowa                       
i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury                                
w Wilczyskach” gm. Bobowa oraz dane wykonawcy (pełna nazwa 
firmy i adres). 

11. Wykonawca   może   wycofać   złożoną   ofertę   wyłącznie   w   formie   pisma 
wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

12. Wymagane  jest   aby   informacje  stanowiące   tajemnicę   przedsiębiorstwa   w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte 
w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku 
wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne. 

13. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty 
zaopatrzonej    napisem    "Przetarg    nieograniczony    pn.  „Rozbudowa                       
i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury                                
w Wilczyskach” gm. Bobowa oraz dane wykonawcy (pełna nazwa 
firmy i adres). Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego. 

14. Zamawiający może zmodyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia 
przed   upływem   terminu   do   składania   ofert.   Każda   wprowadzona   przez 
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Zamawiającego zmiana zostanie    dostarczona wszystkim wykonawcom oraz 
przekazana na stronę internetową Zamawiającego. 

  

15. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania,  po upływie terminu  
przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
16. W   sprawach   nieuregulowanych   niniejszą  specyfikacją   istotnych   warunków 

zamówienia ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych oraz przepisy 
kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16/1964r. poz. 93, z późn. zm). 
 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobowej pok. Nr 4 do 
dnia 08.05.2007r do godz.8.30 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 
zostaną   zwrócone   bez  otwierania   po   upływie  terminu   przewidzianego   na 
wniesienie protestu. 

2. Za moment złożenia oferty  przyjmuje się termin skutecznego  dostarczenia  
oferty Zamawiającemu. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 8 dnia 08.05.2007 r. 
o godz. 900. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas   otwarcia   ofert   zamawiający   poda   nazwy   (firmy)   oraz   adresy  

wykonawców,    a   także    informacje   dotyczące    ceny,    terminu    wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. informacje, o których mowa w pkt. 4 i 5 zamawiający przekazuje niezwłocznie  
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca w oparciu o zał. nr 7 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  
określi cenę ryczałtową na całość zamówienia w złotych polskich (PLN) (łącznie z 
podatkiem VAT- cyfrowo i słownie) w rozbiciu na netto, podatek VAT na zał. nr 1 
do SIWZ. Podatek VAT w niniejszym zamówieniu wynosi 22%. Jeżeli Wykonawca 
skalkuluje inną stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać w ofercie podstawę 
prawną takiego działania. Wcześniej (przed złożeniem oferty) zobowiązany jest 
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powyższego. 

2. Cena oferty będzie ryczałtem. Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 
16, poz.93 z późn. zm. ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco: 
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 

zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 
czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd 
może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne 
do    zrealizowania         niniejszego    zamówienia    (w    tym    koszty    robót 
przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, 
ubezpieczenia budowy, planu BIOZ, innych czynności niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia np. wyłączeń energii elektrycznej, dostawy do  
budynku gazu itp. gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie      
w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana. 
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4. Wykonawca    ponosić   będzie   skutki    błędów   w   ofercie   wynikających             
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.       
W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe 
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków  
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

 •  
5. Wykonawca   powinien   zwrócić   się   do   Zamawiającego   o   wyjaśnienie "  

ewentualnych rozbieżności w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia"  
stanowiącym zaf. nr 7 SIWZ. 

6. Pozycje z przedmiarów nie ujęte przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych  
Zamawiający będzie uważał za ujęte w innych kosztach zamówienia, 

7. Wykonawca załączy kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej na podstawie 
których skalkulował cenę. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu  rzeczowo- 
finansowego całego  przedmiotu zamówienia. 

9. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto  
całości zamówienia. 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między 
zamawiającym, a wykonawcą 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie. 
Wszelkie   rozliczenia   związane   z    realizacją   zamówienia    publicznego    będą 

realizowane w PLN. 

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający   przy   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   będzie   się   kierował 
następującym kryterium: 

>   cena 100%. 
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 

3. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi w sposób określony 
w art. 88 ustawy. 

4. Jeżeli oferta zawierać będzie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie 
można poprawić na podstawie Art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny oferta taka na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 zostanie odrzucona. 

5. Zamawiający    oceni   spełnienie       przez   wykonawców   warunków    udziału 
w postępowaniu   na   podstawie   analizy   dokumentów   przedłożonych   przez 
wykonawców. 

6. W  toku   badania   i   oceny   złożonych   ofert  zamawiający   może   żądać   od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Za najkorzystniejszą w niniejszym  postępowaniu zostanie uznana  oferta  na  
podstawie kryterium oceny ofert, określonym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  spośród  ofert nieodrzuconych,   niewykluczonych  i  spełniających 
wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ. 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po   wyborze   oferty   w celu   zawarcia   umowy   w   sprawie 
zamówienia publicznego. 
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1. Po zakończeniu postępowania protokół z postępowania podlega zatwierdzeniu 
przez Wójta Gminy 

2. Po  zatwierdzeniu  powyższego  protokółu  zamawiający  prześle  niezwłocznie 
informacje o wynikach przetargu wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia, podając nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

 

Ponadto  zamawiający   ogłosi  wynik   przetargu  zamieszczając  ogłoszenie  o 
wyborze wykonawcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na  
stronie internetowej www.bobowa.pl 

3. W zawiadomieniu wysłanym  do wykonawcy,  którego oferta została 
wybrana, 
zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania 
umowy. 

1. Wykonawca,   którego   oferta   zostanie   wybrana,      zobowiązany   jest   
przed 
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 
na kwotę stanowiącą 10 %, zadeklarowanej ceny ofertowej. 

2. Zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy może być wnoszone 
według 
wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach      bankowych      lub      poręczeniach      spółdzielczej      

kasy 
oszczędnościowo-kredytowej,   z  tym     że  poręczenie  kasy jest 
zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) 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. 

 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić 
zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem   
na 
rachunek Urzędu Gminy w Bobowej - Bank Spółdzielczy w Grybowie 
Oddział Bobowa 02879710130010010002020006.  Zamawiający 
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. 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. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub 
zwolnione w następujący sposób: 

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po 
protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
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b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po 
upływie 
okresu gwarancji i stwierdzeniu usunięcia wad z tytułu gwarancji. 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone 
do    treści    zawieranej    umowy    w    sprawie    
zamówienia 
publicznego 

1. Zamawiający wymagać  będzie  od  wybranego wykonawcy zawarcia  
umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ. 

2. Projekt umowy stanowi zał. nr 6 do SIWZ 
3. Wykonawca   nie   może   dokonywać  żadnych   zmian   w   projekcie   

umowy   i zobowiązuje  się do jej  podpisania  gdy zostanie wybrany  na     
wykonawcę niniejszego zamówienia. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 
ofertą. 

5. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy 
lub nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, wadium wraz z odsetkami zostaje zatrzymane , a Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

1. Środki  ochrony  prawnej  przysługują wykonawcy, jeżeli jego  interes  prawny  
w uzyskaniu   zamówienia   doznał   lub   może   doznać   uszczerbku   w  wyniku 
naruszenia   przez   zamawiającego   przepisów   ustawy   -   Prawo   zamówień 
publicznych. Środki ochrony prawnej przysługują również Zamawiającemu jak i  
organizacjom   zrzeszającym   wykonawców   wpisanym    na   listę   organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej  ,  prowadzona przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz  
w przypadku   zaniechania   przez   zamawiającego   czynności,   do   której  jest 
zobowiązany   na   podstawie   ustawy,   wykonawca   może   wnieść   protest   do 
zamawiającego. 

3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

4. Protest  dotyczący  treści  ogłoszenia  lub  postanowień  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia wnosi się nie później niż 7 dni   od dnia publikacji na  
stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu zamówień  
Publicznych. 

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do  zamawiającego w 
taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
7. Protest   powinien    wskazywać   oprotestowaną   czynność   lub   zaniechanie 

zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

8. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od  
upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
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9. Kopię wniesionego protestu na postanowienia SIWZ Zamawiający niezwłocznie 
przekaże wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywając wykonawców 
do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. W 
postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 181 ust. 4,5,6 i 7 Pzp. 

10. Rozstrzygnięcie   protestów  wraz  z   uzasadnieniem   zamawiający   przekazuje 
jednocześnie   wykonawcy   który   wniósł   protest   oraz   wykonawcom,   którzy 
przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu. 

11. Przy uwzględnieniu protestu stosuje się przepisy art. 183 ust. 5 i 6 Pzp. 
12. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 
13. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni 

od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia 
protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu 

14. Przepisy dot. odwołań określa   ustawa Prawo zamówień publicznych dział VI  
rozdział 3. 

XXIII. Informacje o podwykonawcach. 

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia 
podwykonawcom części zamówienia, 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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pieczęć firmowa wykonawcy 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY  

do zam. publ. pn. . „Rozbudowa i przebudowa budynku  

Wiejskiego Domu Kultury w  Wilczyskach” gm. Bobowa  

Nazwa wykonawcy    .....................................  

Adres wykonawcy      ..................................... 

telefon ..............................................    fax ..... 

NIP ...............................................  REGON 

 

1.Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn  „Rozbudowa                 
i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury                          
w  Wilczyskach” gm. Bobowa  

 

za kwotę netto ogółem   ............................. zł 

 

podatek VAT ogółem  (22%)  ............................. zł 
 

Razem brutto ogółem :  ............................. zł 
 

słownie złotych :........................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………..............................zł 

zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 
2. Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
3. Zapoznałem się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję te dokumenty bez zastrzeżeń. 
4. Dokonałem   wizji   lokalnej   w   terenie   objętym   przedmiotem   zamówienia  
      w   dniu………………………………………………………… 
5. W/w zamówienie zrealizuję w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2008r. 
 
6. Wadium w kwocie 17.000,000,- zł. wniosłem w formie ............................................  
7. W przypadku wybrania mnie na wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuję się do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy    w wysokości 10%    ceny  
ofertowej w formie ..........................................................  

8. Na przedmiot zamówienia udzielam 36 miesięcznej gwarancji. 
9. Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
10. Oświadczam, że: 

 

- zamówienie wykonam samodzielnie*) 

- część zamówienia (określić zakres): 
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zamierzam powierzyć podwykonawcom, należy podać nazwy (firmy) proponowanych 
podwykonawców.*) 

11.Oferta zawiera ........ kolejno ponumerowanych kartek. 
12, Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 .................................................. ,dn. 
miejscowość 

podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych) da reprezentowania wykonawcy 
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pieczęć firmowa wykonawcy 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22.ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych 

do zam. publ. pn. „Rozbudowa  i przebudowa budynku Wiejskiego Domu 
Kultury  w  Wilczyskach” gm. Bobowa  

Nazwa wykonawcy    ......................................  

Adres wykonawcy     ......................................  

telefon .............................................   fax ......  

NIP ................................................  REGON 

Oświadczam, że spełniam wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217) tzn. 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także 
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

miejscowość 

podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy 
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pieczęć firmowa wykonawcy      

Załącznik nr 3 
Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 24.ust. 1 i ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

do zam, publ. pn. 

„Rozbudowa  i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury                
        w  Wilczyskach” gm. Bobowa  

Nazwa wykonawcy    ...........................................................  

Adres wykonawcy      ...........................................................  

telefon .........................................................................    fax.. 

NIP .....................................................................  REGON ......................................................................  
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie 
podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy, który mówi, że: 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że  
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, Morzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko 
obrotowi gospodarczemu tub 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; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 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; 

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

7) 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 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) osoby prawne,  których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełniane 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwka 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 tub przestępstwa skarbowego; 

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

10)    wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art, 22 ust. 1 pkt 1-3. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) 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: przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 plct 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwa informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust 3; 
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 

ofertą. 

miejscowość .............................. ,dn. 

podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy  
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pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

Załącznik nr 4 

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Strona 1z2 

 

do zam. publ. pn. „Rozbudowa  i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury                       
w  Wilczyskach” gm. Bobowa  

Nazwa wykonawcy 

Adres wykonawcy 

telefon .................................................................    fax 

NIP ..............................................................  REGON 

1. Informacje dotyczące personelu  kierowniczego  przewidzianego do  realizacji 
niniejszego zamówienia. 

Imię i nazwisko Charakter 
zatrudnienia 
u 
Wykonawcy 

Zakres prac powierzonych 

w realizacji zamów. 

Numer 

specjalność i 

zakres 

uprawnień 

budowlanych 

  Kierownik budowy  

  Kierownik robót 
elektrycznych 

 

  Kierownik robót 
Instalacyjnych CO,wod-
kan,gaz 

 

Do w/w zestawienia należy załączyć odpowiednio: kopie uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń z 
właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wymienionych w tabeli, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia. Osoby nie będące pracownikami wykonawcy muszą załączyć pisemną zgodę na 
podjęcie współpracy przy realizacji niniejszego zamówienia. 
  

miejscowość 

 

podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

STRONA 2 z 2 

Do zam. publ. pn. „Rozbudowa  i przebudowa budynku Wiejskiego 
Domu Kultury  w  Wilczyskach” gm. Bobowa  

2. Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji niniejszego przedmiotu 
zamówienia. 

 

Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj, zakres prac powierzonych 

w realizacji zamówienia 

  

  

  

  

Należy załączyć pisemną zgodą podmiotów na podjęcie współpracy  przy realizacji zamówienia w niniejszym    

postępowaniu. 

miejscowość 
...dn. 

podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy 
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pieczęć firmowa Wykonawcy 

Załącznik nr 5 

Wykaz zrealizowanych zamówień 

do zam. publ. pn. . „Rozbudowa  i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury                          
w  Wilczyskach” gm. Bobowa  

Nazwa wykonawcy    .....................................  

Adres wykonawcy     ......................................  

telefon ..............................................    fax .....  

NIP ................................................  REGON 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

odpowiadając  swoim rodzajem i 

wartościom robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia 

Wartość 

przedmiotu 

zamówienia 

Okres realizacji Nazwa zamawiającego 

(adres i telefon) 

I 2 3 4 

    

W tabeli prosimy zamieścić jedynie zrealizowane zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. 

miejscowość 
,dn. 

podpis i pieczęć osoby (ób) uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Umowa nr 342- ......./O 7 
do zam. publ. Nr.341/3/2007 

w dniu      ............................. 2007 r, w Bobowej pomiędzy: 
Gminą Bobowa  38-350 Bobowa NIP 738-10-22-047 

reprezentowaną przez; 

Wójta Gminy  mgr inż. Wacława Ligęza 

  

zwaną dalej „Zamawiającym", 

a 

reprezentowaną przez: 

zwanym dalej „Wykonawcą", 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1- 
W oparciu o wynik przetargu nieograniczonego, SIWZ i złożony formularz  ofertowy  (zał. nr 
1 do umowy) zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania  „Rozbudowę                
i przebudowę budynku Wiejskiego Domu Kultury  w  Wilczyskach” gm. 
Bobowa”   zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 7  SIWZ. 
Przedmiot umowy realizowany będzie w oparciu o pozwolenie na budowę i dokumentację 

projektową. 

§2. 
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 10 dni od zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 30.04.2008 r. 
3. Wykonawca   rozpocznie   i   będzie   realizował  roboty  zgodnie  z   „Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym" zał nr, 2 do umowy 

4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania robót lub ich części, tempo robót według inspektora nadzoru nie  pozwoli na 
terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla 
przyspieszenia  tempa  robót.   Wszystkie  koszty związane  z  podjętymi  działaniami 
obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
nie leżących po stronie Wykonawcy. 

§3. 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni po zawarciu umowy, 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
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§4. 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami  
dokumentów składających się na umowę oraz zgodnie z prawem i wiedzą budowlaną. Za 
jakość robót odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt terenu i zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia 
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa  
realizacji robót. 

3. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy. 
4. Opracowanie planu BIOZ i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . 

5. Zgłoszenie Zamawiającemu ewentualnych braków i wad w dokumentacji projektowej z 
wyprzedzeniem. 

6. Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym, udostępnienia im danych 
i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą. 

7. Zgłoszenie   pisemne   wykonanych   robót   do   odbioru   końcowego   (w   tym   robót 
podlegających zakryciu). 

8. Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających, na wniosek inspekto ra nadzoru 
protokołu z prób i badań tych robót. 

9. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich  
wynikłe na skutek prowadzenia robót, 

10. Strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego. 

11. Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych  
w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 
powstania. 

12. Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie 
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych już robót albo ich części bądź 
urządzeń - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt. 

 

15. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z  
prowadzoną inwestycją.   Ubezpieczeniu  podlega w szczególności  odpowiedzialność  
cywilna    za    szkody    oraz    następstwa    nieszczęśliwych    wypadków   dotyczących 
pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami . 

16. Na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedstawienie wszelkich dokumentów dla  
materiałów użytych przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z art, 10 Ustawy  
Prawo budowlane 

17. W   przypadkach   zawinionych   poniesienie   wszelkich   wydatków   koniecznych   do 
naprawienia wyrządzonej szkody. 

18. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót 
zamawiającemu w terminie określonym w §2 ust.2 

19. Powiadomienie mieszkańców i pozostałych użytkowników o prowadzonych robotach          
i utrudnieniach z tym związanych. 
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§5.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie 

z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Wszystkie materiały wykończeniowe zastosowane przy realizacji zamówienia będą  

w gatunku I. 
3. Materiały,  które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym  

w ustawie z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity: D. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118). 

4. Wykonawca   zatrudni   na   okres   wykonania   prac  stanowiących   przedmiot   umowy 
i usuwania wad: 
a/ wykwalifikowany  personel  wymieniony  w  ofercie  oraz  mistrzów  i  brygadzistów  

posiadających odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania robót, 
b/wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla 

odpowiedniego   i   terminowego   wykonania   zobowiązań   Wykonawcy wynikających   z 

warunków umowy, 
c/podwykonawców: ............................................................................................................  

4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 
wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

5. Umowa    pomiędzy   wykonawcą   a    podwykonawcą   musi   być   zawarta   zgodnie 
z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. 

6. Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonywane, jeżeli jest to możliwe, w taki 
sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób  
trzecich. 

7. Drewno z rozbiórki stanowi własność Zamawiajacego. 

§6.  

 
1. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania                

i próby końcowe, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru 
końcowego wykonanych robót łącznie z operatem kolaudacyjnym. 

2. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do  
kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy datę odbioru końcowego robót. Odbiór następuje w ciągu 14 dni od daty  
złożenia wniosku. Datę ustala Zamawiający. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co 
do   kompletności   lub   prawidłowości   operatu   kolaudacyjnego,   w   porozumieniu z 
Wykonawcą wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru  
końcowego  

4. Za   datę  zakończenia   robót   przyjmuje   się   datę  złożenia   Zamawiającemu   przez 
Wykonawcę pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru wraz z operatem  
kolaudacyjnym. 

5. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia  
o którym mowa w ust. 5 i sporządzi protokół z przyjęcia robót zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego, podpisany przez strony. 

6. Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 
7. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad  

z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie. 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 

natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w 
czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu    umowy   zgodnie   z    przeznaczeniem.    Czynności    odbiorowe    będą 
kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad. 
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§7.  

1. Strony  ustalają,  że   obowiązującą formą wynagrodzenia,   zgodnie  ze  specyfikacją  
istotnych warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie przetargu  
nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą: 

za kwotę netto ogółem   ............................. zł 
podatek VAT ogółem  (22%)  ............................ zł 
Razem brutto ogółem :  ............................ zł 
słownie złotych : ..........................................................................................................  

3. Waloryzacji ceny ryczałtowej nie przewiduje się. 
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na roboty będące przedmiotem umowy, w  

trakcie jej realizacji, ustalona kwota brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany  
stawki podatku. 

§8. 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się w dwóch etapach: 
 Pierwszy etap rozliczenie wynagrodzenia fakturą częściową za wykonane i zakończone roboty 

według stanu  na dzień 10.12..2007r.ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym na podstawie podpisanego protokołu odbioru częściowego podpisanego przez 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Wykonawca złoży fakturę częsciową w terminie trzech 
dni po podpisaniu protokołu odbioru robót. Faktura płatna będzie w terminie 14 dni od daty jej 
złożenia. 

 Drugi etap rozliczenie wynagrodzenia fakturą końcową po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego podpisanego przez 
strony. 

2. Faktura końcowa za wykonane roboty po podpisaniu protokołu końcowego będzie płatna 
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

 

§9 

 

1. W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiającego reprezentuje: 
Władysław Klara - inspektor U.G. 
 
2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują: 

Kierownik budowy - ................................................. upr. bud. nr ...........................................  
Kierownik robót branży elektrycznej- ......................... upr. bud. nr ..........................................  
Kierownik robót branży sanitarnej  CO i gaz -………. upr. bud. nr ..........................................  

§10. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy: gwarancji na okres 36 m-cy, 

rękojmi na okres 12 m-cy. 
2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty  

dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie" 
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     z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego. 
4 W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem,  

okres gwarancji liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia  
ich usunięcia. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w 

5. dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego 
protokołu. 

6. Inspektor   nadzoru   jest   zobowiązany   sprawdzić   wykonane   roboty   i   powiadomić 
Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie robót przez inspektora nadzoru nie ma 
wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

7. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
8. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one, zdaniem Inspektora 

Nadzoru: 
a/ w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze SIWZ, 
b/ w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z  

warunków umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to 
Zamawiający  może zlecić  usunięcie wad  osobie  trzeciej.   Udokumentowany  koszt  
usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. 

10. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości  
techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy 
obniżenia ceny umownej. 

11. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać  
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

12. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i  
rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego. 

13. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od 
dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

§11. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 
10% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w formie.......................................  
tj. kwotę : ....................................... zł słownie złotych: ......................................................  

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
jest przeznaczone na: zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, zaś 70% wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.  1, zostanie  
zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 
a) część  zabezpieczenia  gwarantująca  zgodne z  umową wykonanie  robót  (70%  

wysokości   wniesionego  zabezpieczenia   tj.   kwotę:    .................    zł  słownie  złotych 

 ......................................... ) w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad  

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
b) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj.  
kwotę:  .......................  zł słownie złotych  .................................................................. )  w  

ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i stwierdzeniu usunięcia wad z tytułu gwarancji. 
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający 

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym  
było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

§12. 
1.   W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę 

umowną: 
a) w przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót - ustalonego na dzień  . 

 .................. r. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% ceny ryczałtowej 
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netto, za każdy dzień zwłoki, 
b) w przypadku  zwłoki  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  okresie  

gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% ceny 
ryczałtowej  netto - za  każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez  
Zamawiającego na usunięcie wad, 

c) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie  
wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % ceny ryczałtowej netto. 

d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca płaci karę umowną w wysokości 10%  
ceny ryczałtowej netto. 

 

2. Maksymalną  łączną  wysokość   kar   umownych   strony   ustalają  na   kwotę   równą 
wynagrodzeniu ryczałtowemu netto. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
może nastąpić gdy Wykonawca: 

 

a) zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 
14 dni, 

b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez  
Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji 
od Zamawiającego, 

c) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na 
polecenia inspektora nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w  
wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, 

d) a także w następujących przypadkach: 
 

> upadłości lub likwidacji Wykonawcy 
> wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy 
> przystąpienia   Wykonawcy   do   rozwiązania   firmy   (z   wyjątkiem   dobrowolności 

likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji) będącego następstwem zrzeczenia. 
 

6. W  przypadkach  wymienionych   w  §12  ust.3  Zamawiający  może,   po   uprzedzeniu 
Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności 
wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej. 

7. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może 
wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy. 

8. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w §12 ust. 3, Zamawiający  
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu  
istotnych zmian okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

9. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy w możliwie najkrótszym terminie. 

10. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku  
zakończenia robót z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

11. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się 
wymagalne: 
a/ za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 
b/ za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

13. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami 
ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości  
rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 13.  

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny 
właściwy terytorialnie dla pozwanego. 

§14. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§15. 
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa 
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy: 
1- oferta, 
2- harmonogram rzeczowo- finansowy, 
3- kosztorys ofertowy 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 

do zam. pub. pn.: „Rozbudowę i przebudowę budynku 
Wiejskiego Domu Kultury  w  Wilczyskach” gm. 

Bobowa”    

Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia: 

zał, 7.1      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – branża budowlana  

7.1.1 Decyzja Starosty Gorlickiego AB 7351-139 z 20.04.2005 Nr 128/2005 

7.1.2 Projekt budowlany: projekt zagospodarowania działki, projekt Arch.bud, projekt 
budowlano wykonawczy- konstrukcja. 

7.1.3 Przedmiar robót: roboty remontowo-budowlane 

7.1.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

7.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – branża elektryczna 

7.2.1 Projekt budowlany – przebudowa instalacji elektrycznej  

7.2.2 Przedmiar robót: instalacja elektryczna 

7.2.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

7.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – branża instalacja wod-kan 

7.3.1 Projekt budowlany branża wd-kan 

7.3.2 Przedmiar robót instalacja wod-kan 

7.3.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

7.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – instalacja centralnego ogrzewania. 

7.4.1 Projekt budowlany – branża co 

7.4.2 Przedmiar robót instalacji c.o 

7.4.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   

7.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – instalacja gazowa 

7.5.1  Projekt budowlany instalacja gazowa 

7.5.2 Przedmiar robót :instalacja gazowa 
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7.5.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

7.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zbiornik żelbetowy na ścieki 

7.6.1 Projekt budowlany- szczelny zbiornik na ścieki 

7.6.2 Przedmiar robót –zbiornik na ścieki 

7.6.3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

7.7            Inwentaryzacja budowlana 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy 
Zadania pn: „Przebudowa parteru budynku, docieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej, zmiana istniejącego stropodachu na dach i 

wymiana  wewnętrznych instalacji  w budynku Ośrodka Zdrowia  w Bobowej”    
 

L.p Nazwa elementu Wartość 
netto 
(zł) 

Wartość 
brutto 

(zł) 

Okres realizacji 
 
 2007 2008 

V  VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

I  
Roboty  Remontowo- budowlane 

 

              

1  
Roboty  Rozbiórkowe – dach, 
strop, ściany, podłogi, 
posadowienie, schody 

              

2  
Parter – roboty ziemne, ławy            
i ściany fundamentowe, ściany, 
strop, klatka schodowa, tynki           
i okładziny wewnętrzne, podłoża         
i posadzki, stolarka 

              

3  
Poddasze – ściany, strop 
poddasza użytkowego, strop nad 
częścią dobudowaną, dach i 
pokrycie, tynki i okładziny 
wewnętrzne, podłoża i posadzki, 
stolarka , elewacja i  roboty 
zewnętrzne 

              

4  
Drogi i place manewrowe z 
miejscami postojowymi oraz 
wymiana naw. żwirowo-żużlowej, 
ciąg pieszy – dojazd i dojście. 

              

II.  
Instalacja wod- kan z przyłączem 
kanalizacji sanitarnej – instalacja 
kanalizacji wewnętrznej, instalacja 
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wodociągowa wewnętrzna, 
podłączenie BHP fi 80 , przyłącz 
kanalizacji sanitarnej 

III.  
Instalacja gazowa wewnętrzna 
 

              

IV.  
Instalacja centralnego 
ogrzewania 
 

              

V. Przebudowa Instalacji 
Elektrycznej – Zestaw 
przyłączowo – pomiarowy, 
instalacja elektryczna 
wewnętrzna, instalacja 
odgromowa, pomiary 

              

                

                

 Ogółem 
 

   

 

Miejscowość............dnia......................                                                                                               podpis i pieczęć osób uprawnionych  
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