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1. Nr  postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GZK. 271.3.2013
Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Informacje ogólne

Nazwa     i     adres     zamawiającego
            GMINA PRZYSTAJŃ

ul. Częstochowska 5
42 – 1414 Przystajń

tel.: 34 319 11 53 wew. 24 faks: 34 319 17 32
www.gminaprzystajn.pl
www.bip.przystajn.akcessnet.net
godziny urzędowania: poniedziałek 9.00-17.00;  wtorek -  piątek 7.30-15.30

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów unijnych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29  stycznia 2004  r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.
Użyty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skrót SIWZ oznacza niniejszą
specyfikację.

4. Przedmiotem zamówienia jest:
Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim poprzez:

− dostawę i montaż ławek betonowych o długości 180  cm z drewnianym siedziskiem
z oparciem na nogach betonowych do wkopania do ziemi, 

− ręczne malowanie  linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych – zaznaczenie linii na
boisku,

− dostawa zraszaczy ogrodowych wraz z wężami ogrodowymi,
− dostawa i zawieszenie siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym

na istniejących słupkach z rur stalowych. 

Roboty  muszą być wykonywane i zorganizowane w taki sposób,  żeby nie zakłócać pracy
szkoły znajdującej się w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót  i dokumentacja projektowa budowy
boisk.  Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania
zamówienia. Dokumentacja projektowa w formie papierowej znajduje się w siedzibie
Zamawiającego pokój nr 14, ul. Częstochowska 5.

Wspólny słownik zamówień  CPV  45212221-1, 39142000-9, 34928310-4, 16160000-4
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5. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający informuje,  iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

6. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do dnia 30.11.2013 r.

8.   Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów,  a  także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych
w ustawie,  w art. 9,  ust. 1  i 2  i art. 38 ust. 1  i 2  tj.  wymagają formy pisemnej prowadzonej
wyłącznie w języku polskim.  Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony
porozumieją się w formie innej niż pisemna,  treść przekazanej informacji musi zostać
niezwłocznie potwierdzona na piśmie i przekazane za pomocą Poczty Polskiej na adres:
Gmina Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń bądź faksem (art. 27 ustawy).
Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa
się za złożone w terminie,  jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (art. 27 ustawy).

Odpowiedzi na pytania będą udzielane wszystkim Wykonawcom niezwłocznie,
w miarę ich napływu,  nie później  niż na 2  dni przed terminem składania ofert.
(art.  38  ust. 1  pkt 3).  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek  bez rozpoznania. 
W     uzasadnionych     przypadkach     Zamawiający     może     przed     upływem     terminu     składania     ofert
zmienić     treść     specyfikacji     istotnych     warunków     zamówienia  . Dokonaną zmianę specyfikacji
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.(art. 38 ust. 4)
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Okaj – 34 319 11 53 wew. 24.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art.  24  ust.  1  i 2  ustawy oraz spełnią określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

3



2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia ww.  warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone
przez Wykonawców zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ustawy –
Prawo zamówień publicznych. 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

 
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3  dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia,  że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia
29  stycznia 2004  r.  -  Prawo zamówień publicznych,  wykonawca składa następujące
dokumenty:
Wykaz dokumentów i oświadczeń  jakie mają dostarczyć wykonawcy dla potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
a) Wypełniony druk „OFERTA” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
b)  Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w trybie art.  24  Ustawy Prawo zamówień
publicznych – Załącznik Nr 2 do SIWZ,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie
składa każdy z wykonawców oddzielnie. 
c)  Oświadczenie o  spełnianiu  warunków wynikających z  art.  22  ust.  1  Ustawy Prawo
zamówień publicznych – Załącznik Nr 3 do SIWZ,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie
składa każdy  z wykonawców oddzielnie. 
d) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art  . 24 ust. 2 pkt 5
ustawy - Załącznik nr 4 do SIWZ,
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(Wykonawca należący do grupy kapitałowej dołącza do oświadczenia listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie
składa każdy z wykonawców oddzielnie. 
e)  wykaz osób  posiadających  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
w specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń lub osoba której kwalifikacje do wykonania
danego  rodzaju  działalności nabyte  w  innych  państwach  zostały  uznane   w  drodze
odpowiedniej procedury – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Wymagane wyżej dokumenty złożone winny być w formie oryginału bądź kopii
potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
W przypadku oferty składanej wspólnie (przez konsorcjum),  do oferty powinny zostać
załączone dokumenty wskazane w pkt 10  przygotowane odrębnie  w odniesieniu do każdego
z członków (konsorcjum). 
Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy (konsorcjum).  

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.  

      11. Termin związania ofertą

Oferent składający ofertę na realizację niniejszego zamówienia jest nią związany przez okres
30  dni (trzydzieści dni)  od ostatecznego upływu terminu składania ofert.  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 przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż
30 dni.

12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Sposób przygotowania oferty
A.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym drukowanym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
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7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami -  załącznikami,  a w szczególności zawierać wszystkie
informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte
lub zbindowane) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości
oferty.

10)Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  Nie spełnienie tego warunku
spowoduje odrzucenie oferty.

11)Wykonawca na wniosek może żądać potwierdzenia złożenia oferty.
12) Potwierdzenie obejmuje nazwę postępowania oraz datę i godzinę złożenia oferty.

B.
Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli
wykonawcy.

C.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w punkcie 10 specyfikacji lub którzy złożyli dokumenty
i oświadczenia wskazane w punkcie 10 specyfikacji zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie,  nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego
jako terminu uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów,  chyba że mimo ich uzupełnienia
oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienia postępowania.
Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału  w postępowaniu.

2. Oferta wspólna
W przypadku,  kiedy ofertę składa kilka podmiotów,  oferta musi spełniać następujące
warunki:
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela 
/partnera wiodącego Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/  partnera
wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów -
należy załączyć je do oferty Przedstawiciel /  wiodący partner winien być upoważniony do
zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do
wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązań
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /  zamkniętej kopercie w siedzibie
zamawiającego:

GMINA PRZYSTAJŃ
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń 

2.  Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego
na adres siedziby zamawiającego:
       GMINA PRZYSTAJŃ
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ul. Częstochowska 5
       42-141 Przystajń 
3.  Kopertę oznakować następująco:
PRZETARG Nr GZK. 271.3.2013
„Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim",
nie otwierać przed 08.11.2013r. do godz. 10:15.
Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Powinna     zawierać     również     adres     oferenta  .

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

GMINA PRZYSTAJŃ
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń 

Kancelaria do dnia 08.11.2013 r. do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
o wniesienia protestu.
2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
GMINA PRZYSTAJŃ
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń 
sala konferencyjna w dniu  08.11.2013 r. o godz. 10:15.

3. Sesja otwarcia ofert:

3.1  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom
informację o wysokości kwoty,  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
stwierdzone zostanie przed otwarciem kopert ich nienaruszenie.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu
ofert  przekazane zastaną następujące informacje:  nazwa i siedziba Wykonawcy,  którego
oferta jest otwierana oraz cena.  W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu
ofert,  Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny
wniosek.  Pozostałe dane zawarte w ofertach komisja analizować będzie w części niejawnej
posiedzenia.
3.2  Zamawiający odrzuci ofertę,  jeżeli wystąpią okoliczności wskazane
w art. 89  ust. 1 ustawy.
3.3  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli wystąpią przesłanki określone
w art. 24 ustawy.
3.4 Warunki składania ofert:
- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie
w celu sporządzenia oferty.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji.
-  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wycofanie oferty lub jej zmiany:
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-  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
(art. 84 ust. 1 ustawy).
- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań,
jak składana oferta,  tj.  w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej)  odpowiednio
oznakowanych dodatkowo dopiskiem ,,ZMIANA’’.
- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie
zmian i poprawek) z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE’’.
- koperty oznaczone napisem ,, WYCOFANE’’ nie będą otwierane.
-  Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA’’  zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy,  który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

15. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi,  o których mowa w niniejszej
specyfikacji,  powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki,  a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie rozliczane ryczałtowo na podstawie wypełnionego
Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 SIWZ). Cena ryczałtowa musi obejmować pełen zakres
zamówienia określony w dokumentacji przetargowej w tym: projekt budowlany i przedmiar
robót. Wykonawcy zobowiązani są uwzględniać w sporządzanych przez siebie kosztorysach -
oprócz robót wynikających z przedmiaru robót -  również koszty robót nie ujęte w
dokumentacji technicznej,  których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji
zamówienia.  Załączony do oferty kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy i
informacyjny. 
3. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.
Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

16.  Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
z podaniem znaczenia tych kryteriów  i sposobu oceny ofert.

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy).
3. Zamawiający poprawia w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek;
-  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ,  niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona. (art. 87
ust.2) 
4. Zamawiający uznaje, iż nie podlegają poprawieniu inne omyłki powodujące istotne zmiany
w treści oferty tj:
- dotyczące nazwy przedmiotu zamówienia,
- rozbieżności ceny brutto i netto oraz VAT-u wyrażonej cyfrą do określenia słownego ceny.
- termin realizacji zamówienia,
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- termin związania ofertą,
- oznaczenie Wykonawcy i osób podpisujących ofertę.
5. Kryteria oceny ofert :
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
-  cena ofertowa  - znaczenie 100 %,
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg
następujących zasad:
Oferta najkorzystniejsza z pośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalnie 100 punktów. 
Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

( Con  / Cob )  x  100  =  liczba punktów
gdzie:
Con – oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie odrzuconych
Cob – oferta badana nie odrzucona
100 - wskaźnik stały
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta,  która w sumie uzyska największą ilość
punktów. 

17.  Informacje o formalnościach,  jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą,  który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3.  W przypadku,  gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona
przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego,  Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4.  W przypadku,  gdy okaże się,  że Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
-  zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
- zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego.
6.  Wykonawcy,  którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym
wyborze.
W zawiadomieniu Zamawiający poda nazwę firmy,  adres Wykonawcy oraz uzasadnienie
wyboru plus streszczenie ofert plus wykonawcy którzy złożyli oferty.
7.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
odrębnym pismem.
8.  Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia
oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze.
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19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych Dział VI. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,  przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału

w postępowaniu,
2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3. Odrzucenia oferty odwołującego.

   Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  ,  ul.  Postępu  17a,  02-676
Warszawa

      20.  W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej SIWZ zawiera również
następujące informacje:

1.Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,  o których mowa
w art. 67 ust. 1. pkt. 7 lub art. 134 ust. 6 p. 4 oraz okolicznościach, po których zaistnieniu
będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 7)
3. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną,
Na podstawie art. 27  ust. 1  ustawy zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą
elektroniczną.
4.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu,  z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4.

 
21. ISTOTNE POSTANOWIENIA ZAWARTE W UMOWIE

Istotne postanowienia, zawarte w umowie określa niżej zamieszczony wzór umowy, która 
zostanie zawarta z oferentem, który otrzyma realizacją zamówienia.

22. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Podwykonawcy.
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Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie części zamówienia,  których wykonanie
powierzy podwykonawcom.
2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.  23  ustawy –  Prawo
Zamówień Publicznych).
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art.  23  ust.  2  ustawy –  Prawo Zamówień
Publicznych).
W takim przypadku do oferty należy dołączyć  pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,       
Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
3.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907  z późn. zm.)

Załączniki

1. Załącznik nr 1:   Formularz oferty cenowej
2. Załącznik nr 2:  Oświadczenie w trybie art. 24 Ustawy Pzp
3.Załącznik nr 3:   Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy Pzp
4. Załącznik nr 4:  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 5:  Wykaz zawierający dane osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował przy wykonywaniu zamówienia
6. Załącznik nr 6:  Wzór umowy

11



 Załącznik nr 1
 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  Nr GZK. 271.3.2013 z dnia  18.10.2013 r. 

 ....................................................................
 pieczęć Wykonawcy

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego zamówienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych
w Borze Zajacińskim”, my niżej podpisani:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...................................................

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy lub wykonawców, jeżeli ubiegają 
się o udzielenie zamówienia wspólnie)

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjmujemy
je bez zastrzeżeń,  uznajemy się związani z określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za cenę:

wartość netto: ............................ zł, słownie: ..............................................................;

obowiązujący podatek VAT.......% tj.:..................... słownie ..........................................;

wartość brutto: ......................zł, słownie: ...................................................................;

2. Oświadczamy,  że powyższa cena zawiera wszystkie koszty,  jakie ponosi zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty i jest zgodna z załączonym kosztorysem
ofertowym wykonania zamówienia.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy 
do dnia 30.11.2013 r.

4. Na wykonane roboty udzielamy 36-miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane ro-
boty budowlane, liczonej od dnia odbioru końcowego robót. 

5. Za wykonanie zamówienia przyjmujemy termin płatności 30 dni.
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6. Zamierzamy/nie zamierzamy1 zlecić część przedmiotu zamówienia podwykonawcom
w następującym zakresie:

Zakres powierzonych robót podwykonawcy Wartość powierzonych
robót (w zł)

RAZEM:

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
8. Oświadczamy,  że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.  Informacje

zamieszczone jako ostatni załącznik do oferty (znajdujące się w nieprzejrzystym opako-
waniu)  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

9. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy,  przyjmujemy ją bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się,  w przypadku wyboru naszej oferty,  do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą,  na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.

11. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
12. Załącznikami do niniejszej oferty,  stanowiącymi integralną jej część są następujące

oświadczenia i dokumenty:
………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….

  ...............................................................
(data i podpis wykonawcy  lub osoby upoważnionej)

 

1  niepotrzebne skreślić
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 Załącznik nr 2
  Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                              Nr GZK.271.3.2013 z dnia 18.10.2013 r.

....................................................................
      pieczęć Wykonawcy

O  Ś W I A D C Z E N I E 
w trybie art. 24 ustawy 

W imieniu reprezentowanej firmy

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

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

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

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn: „Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajcińskim”, 
niniejszym 
oświadczam,  że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia trybie
art. 24  ust. 1  ustawy z dnia 29  stycznia 2004  r.  Prawo Zamówień Publicznych (tj.  Dz.  U.
2013.907 późn. zm. ).

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej.

 …………………………...……..                                          ……….…………………………………….........
           miejscowość, data    Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu.
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Załącznik nr 3
                Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                          Nr GZK.271.3.2013 z dnia 18.10.2013r.

       

....................................................................
    pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców

OŚWIADCZENIE 
w trybie art. 22 ustawy 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Dokończenie budowy boisk sportowych w Borze Zajcińskim” niniejszym oświadczam,  że
Wykonawca (firma):

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

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

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

Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, 
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem,  świadom
odpowiedzialności karnej.

 …………………………...……..                                          ……….…………………………………….........
           miejscowość, data    Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania 
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oświadczeń woli w jego imieniu.
                                           

Załącznik nr 4
                Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                               Nr GZK.271.3.2013 z dnia 18.10.2013r.

O Ś W I A D C Z E N I E  O  P R Z Y N A L E Ż N O Ś C I  D O  G R U P Y  K A P I TA Ł O W E J

Na mocy art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004  r. (tekst jednolity Dz.  U. 2013.907  z późn.  zm)  oświadczam że nie należę /  należę do
grupy kapitałowej*  w rozumieniu ustawy z dnia 16  lutego 2007  r.  o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.  U.  Nr 50,  poz. 331,  z późn.  zm.),  o której mowa w art  . 24 ust. 2  pkt 5
ustawy.

/W przypadku gdy Oferent należy do grupy kapitałowej załącza do niniejszego oświadczenia listę     podmiotów   
należących     do     tej     samej     grupy     kapitałowej/

*niepotrzebne skreślić

 …………………………...……..                                          ……….…………………………………….........
           miejscowość, data    Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu.
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Załącznik nr 5
                Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                               Nr GZK.271.3.2013 z dnia 18.10.2013r.

…………………………………..
   (pieczęć firmowa wykonawcy 
lub pełnomocnika wykonawców 
    występujących wspólnie)

Wykaz zawierający dane osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował przy wykonywaniu zamówienia

Lp.
Nazwisko, imię *

Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie zawodowe
Podstawa do

dysponowania osobą

1.

2.

3.

…

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień.

      ……………………                                                   ………………………………………………………….
         (miejscowość, data)                                                                         (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

*W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty 
dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji              
w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia

**  Należy     wskazać     nazwę     firmy     dysponującą     osobą  ,   a     w     przypadku     gdy     Wykonawca     nie   
dysponuje     osobą     z     wymaganymi     uprawnieniami     do     oferty     należy     dołączyć     pisemne   
zobowiązanie     innych     podmiotów     do     udostępnienia     osób     zdolnych     do     wykonania     zamówienia  .
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  Załącznik nr 6
 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 Nr GZK. 271.3.2013 z dnia 18.10.2013r.

UMOWA Nr …………/2013

W dniu .................................. 2013 roku w Przystajni, pomiędzy:
Gminą Przystajń z siedzibą 42-141  Przystajń przy ul.  Częstochowskiej 5,  posiadającym NIP
574-20-55-766 oraz REGON 151398379,  zwaną dalej „Zamawiającym”,  reprezentowaną
przez: Wójta – mgr inż. Andrzeja Kucharczyka przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy
a
firmą......................................................  z siedzibą .....................................................,
posiadającą NIP ............................... oraz REGON nr..................., zarejestrowaną 
w ..........................................  pod numerem .......................,  zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: ...........................................................................,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa treści następującej:

§1
1.  Zamawiający powierza,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Dokończenie budowy
boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacńskim” o której mowa w SIWZ –  znak
sprawy GZK.271.3.2013.
2.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z warunkami określonymi w
postanowieniach niniejszej umowy,  zasadami wiedzy technicznej,  sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz w:
a) SIWZ,
b) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
c) harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,
d)  złożonej ofercie Wykonawcy,  w szczególności w zakresie ceny,  terminu realizacji,  osób
wykonujących zamówienie.
3. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia dokumentacji projektowej, o której mowa
w ust. 1 i nie stwierdza w niej braków ani usterek i przedmiot umowy wykona prawidłowo.
4. 

§ 2
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie, przy czym:
1) roboty budowlane w zakresie ………………………………………. zostaną wykonane przez
..................................................................................................................................
2) roboty budowlane w zakresie ………………………………………. zostaną wykonane przez
……………………………………………………………………………………….....
3) roboty budowlane w zakresie ………………………………………... zostaną wykonane przez
………………………………………………………………………………………….
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§3
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2013 r.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy oznacza faktyczną datę zakończenia robót,
potwierdzoną ustaleniami protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.  Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania umowy w zależności od
warunków pogodowych niezależnych od Wykonawcy oraz środków finansowych posiadanych
na dany rok przez Zamawiającego.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

w  kwocie …………………zł (słownie: ………..……………………………..……………………………..),  w
tym należny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie wynikające z faktury,  Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wyszczególniony w fakturze, w ciągu 30 dni roboczych od daty
otrzymania dokumentów odbiorowych.

3. Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty należnych
kar umownych przysługujących zgodnie z § 10.

§ 5
1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w oddzielnym trybie o ustanowieniu nadzoru

inwestorskiego.
2. Wykonawca zapewni w trakcie budowy właściwy nadzór nad prowadzonymi pracami w

postaci osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń wymienionej w ofercie.  Osoba ta może
zostać za zgodą Zamawiającego zamieniona w trakcie wykonywania zamówienia na inną
osobę o tych samych kwalifikacjach. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy teren robót w terminie do 3  dni,
licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 6
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowiązującymi przepisami i wykonane roboty zgłosić do protokolarnego
odbioru, który następuje z udziałem przedstawicieli obu stron.
2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór końcowy przedmiotu umowy;
- odbiór ostateczny przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają następujący tryb odbiorów:
3.1.Wykonawca - w formie pisemnej - zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót;
3.2.Zamawiający wyznaczy możliwie najkrótszy termin rozpoczęcia odbioru robót, jednak nie
dłuższy niż 5 dni, powiadamiając o tym Wykonawcę;
3.3.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady,  to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia,  Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia tych wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
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-  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,  Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku,
-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.
6.  Zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia ponownego terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót –
jako wadliwych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad,  które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, do czasu usunięcia tych wad.
8.  W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia odbioru robót,
Wykonawca dokona odbioru jednostronnego i sporządzenia protokołu odbioru,  z którego
będzie wywodził skutki prawne (wystawienie faktury i rozliczenie robót).
9.  Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest protokół odbioru
końcowego, w którym zostanie stwierdzony fakt wykonania robót bez wad i usterek.
10.  Odbiór ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy
w terminie dwóch miesięcy przed upływem terminu gwarancji,  w formie protokołu odbioru
ostatecznego, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.
11.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7  dni wcześniej przed wyznaczonym terminem
o przystąpieniu do odbioru ostatecznego.
12.  Niezgłoszenie się Wykonawcy do odbioru ostatecznego spowoduje sporządzenie przez
Zamawiającego jednostronnego protokołu odbioru ostatecznego, z którego wywodził będzie
skutki prawne.

§ 7
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie prac objęte
przedmiotem umowy na okres 36  miesięcy.  Dokument gwarancyjny w formie oświadczenia
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego
przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.
2.  Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady w ramach gwarancji w ciągu 7  dni od
momentu ich zgłoszenia z wyjątkiem wad,  których ze względów technologicznych usunięcie
nie jest możliwe w takim czasie. W tego rodzaju sytuacji Zamawiający określi wiążący termin.
3.  Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu
umowy.

§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3
w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub
rękojmi,  w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,
liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,  nie więcej jednak
niż 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
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3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4.
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9
1.  W przypadku nierozpoczęcia robót  w ciągu 30  dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy oraz niedotrzymania terminu zakończenia robót, Zamawiającemu przysługuje prawo
jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej przewidzianej w § 8.
2.  Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Zamawiający –
na żądanie Wykonawcy -  zapłaci mu należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części
umowy.

§ 10
1.  Zamawiający,  poza przypadkami określonymi w §  9,  może odstąpić od umowy jeżeli
Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczególności gdy:
1) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymał roboty, na co najmniej 7 dni;
2) wykonywane roboty przez Wykonawcę są niezgodne z dokumentacją projektową, 
w sposób odbiegający od sztuki budowlanej lub obowiązujących polskich norm budowlanych,
z tego tytułu Zamawiający nie ponosi kosztów nieprawidłowo wykonanych robót;
3) Wykonawca w sposób rażący narusza przepisy BHP i p.poż. podczas wykonywanych robót.
2.  Odstąpienie od umowy z przyczyn,  o których mowa w ust.  1,  traktowane jest jako
spowodowane z winy Wykonawcy.
3.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji
robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia robót, a następnie opuszczenia terenu
budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji
robót wg stanu na dzień odstąpienia,  potwierdzonej przez Zamawiającego,  która będzie
podstawą rozliczenia Stron umowy.
5.  Na podstawie dokonanej inwentaryzacji koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie
terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy
ponosi Wykonawca.

§ 11
1.  Zmiany postanowień umowy przewidziane w umowie wymagają formy pisemnej,  pod
rygorem nieważności.
2.  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw:  Prawo
zamówień publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane, a także wymogi określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia – znak sprawy GZK.271.3.2013.
3.  Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny,  właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
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4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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