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Izbicko, dn. 17.03.2014r. 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
                   dot.: post�powania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Nazwa zadania:  

Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w  miejscowo�ci Izbicko 
                                          Numer sprawy: ZP.271.1.2014 

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiaj�cego: 
 
Nazwa zamawiaj�cego: Gmina Izbicko 
Adres zamawiaj�cego: ul. Powsta�ców �l.12 
Kod Miejscowo��:              47-180  Izbicko 
Telefon: 774617221  /    Faks: 774631254 
Adres strony internetowej:  www.bip.izbicko.pl 
Adres poczty elektronicznej:  przetargi@izbicko.pl 
Godziny urz�dowania: pn.: 7.30-17.00, wt.- cz.: 7.30-15.30, pt.: 7.30-14.00 
  
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Post�powanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówie� publicznych (Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 907 ze zm. ),oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
2. Post�powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto�ci szacunkowej poni�ej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie� publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 
Prawa zamówie� publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie maj� przepisy ustawy Prawo zamówie� publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym  dz. nr 539 w 
miejscowo�ci Izbicko bez infrastruktury technicznej zewn�trznej ( przył�czy). 

Obiekt projektowany nie posiada �adnych instalacji. 

Projektowany budynek znajduje si� w zabudowie usługowej zwi�zanej ze sportem i rekreacj�, na działce 
budowlanej zabudowanej i wydzielonej na usługi. Obiekt wyst�puje w zabudowie wolnostoj�cej. Jest to 
obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony.  
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Dane techniczne: 

Powierzchnia zabudowy – 68,22 m² 

Powierzchnia u�ytkowa – 49,73 m² 

Kubatura – 208,0 m³ 

Opis budowlany: 

Ławy fundamentowe posadowione na poziomie – 1.50 m nale�y wykona� z betonu zbrojowego B – 20,0 
MPa. Ławy zbroi� 4 pr�tami fi 12. Strzemiona fi 6 co 30 cm. Otulina zbrojenia 5 cm. 

Stopy fundamentowe pod słupy stalowe wykona� zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Beton tej klasy mo�e 
pochodzi� jednej z profesjonalnej wytwórni. Mury z bloczków �wirowych na zaprawie cementowej 
wykona� do poziomu 0.00 Mury posiadaj� grubo�� 25 cm. 

Wszystkie mury znajduj�ce si� w gruncie nale�y zaizolowa� pionowo 2* lepikiem na gor�co. 

�ciany zewn�trzne wykonano w nast�puj�cej konstrukcji licz�c od zewn�trz: 

- tynk zewn�trzny cementowo-wapienny 0.5 cm 

- �ciana z cegły porotherm grub. 25 cm 

- tynk wewn�trzny cem-wapienny 

Dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, pokrycie gont bitumiczny. 

Krokwie drewniane o przekroju 8*14 w rozstawie co 90 cm. Murłaty o przekroju 14*14 mocowa� do 
wie�ca �elbetowego o wymiarach 25/25 cm, �rubami M-16 w rozstawie co 1.0 m. Konstrukcja dachu licz�c 
od zewn�trz: 

- gont bitumiczny 

- deski drewniane grub. 25 mm 

- krokwie 8*14 ( krokwie skrajne zamykaj�ce 14/18 cm ) 

Zaprojektowano posadzk� jako cementowa. Pod posadzk� płyta ocieplaj�ca ze styropianu grub. 10 cm. Pod 
styropianem izolacja pozioma z folii. Pod izolacj� podkład betonowy grub.10 cm. Wszystko uło�one na o 
podsypce zag�szczonej. 

Tynki zewn�trzne wykona� jako cementowo- wapienne, gładkie. Tynki wewn�trzne cementowo-wapienne, 
malowane farbami klejowymi. 

Funkcja i powierzchnie poszczególnych pomieszcze�: 

1- Scena – 49.73 m² 

Razem pow. U�ytkowa – 49.73 m² 

Rynny i rury  spustowe wykona� z blachy cynkowej grub. 0.5 mm. 

Wokół budynku wykona� opask� z betonu lub kształtek betonowych. 

Schody zewn�trzne szer. 50 cm pokryte płytami gresowymi antypo�lizgowymi. 
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Zaprojektowano równie� Ramp� dla transportu sprz�tu muzycznego. Spadek rampy 8,0%. Rampa 
wyposa�ona w pochwyt. Umo�liwia równie� wej�cie na scen� osob� niepełnosprawnym. 

Budynek nale�y do I kategorii geotechnicznej. Grunt stanowi� piaski �rednie. Jest to grunt o wystarczaj�cej 
no�no�ci. 

Instalacja Elektryczna 

Zasilanie obiektu muszli koncertowej projektuje si�  kablem elektrycznym typu YKY 5x10 mm²  z budynku 
pobliskiej szatni sportowej zlokalizowanej na boisku sportowym dz. nr 539. 

Celem zasilania kabla elektrycznego z budynku szatni dla muszli nale�y: 

- w istniej�cym zł�czu kablowo-pomiarowym ZKP zabudowanym w �cianie budynku szatni sportowej, w 
zainstalowanej  tam obudowie S-6 obok wył�cznika głównego FR103 100A, zabudowa� zabezpieczenie 
kabla projektowanego zasilania muszli wył�cznikiem nadpr�dowym typu S303 C20, 

- wewn�trz obiektu muszli koncertowej zainstalowa� tablic� rozdzielcza „TM” typu RN65 2 x12 IP65 na 
wysoko�ci ok.1,2m od posadzki 

- wykona� przył�cz kablowy kablem typu YKY 5x10 mm² od zł�cza ZKP do projektowanej tablicy 
rozdzielczej „TM” muszli koncertowej. Kabel przył�cza prowadzi� w rowie kablowym gł�boko�ci 0,7 m i 
szeroko�ci 0,5m. Po uło�eniu kabla na podsypce piaskowej nale�y zasypa� go warstw� piasku o grubo�ci nie 
mniejszej ni� 10 cm i warstwa gruntu rodzimego o grubo�ci nie mniejszej ni� 15 cm. Ł�czna grubo�� tych 
dwóch warstw nie mo�e przekroczy� 35 cm. Nast�pnie na całej długo�ci trasy nale�y uło�y� foli� z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypa� kabel. Kabel projektowany wprowadzi� do obiektu 
muszli chroni�c go osłon� otaczaj�c� przed uszkodzeniami mechanicznymi: d osłony> 1,5 x d kabla, oraz nale�y 
pozostawi� 0,5 m zapas kabla przed wprowadzeniem do budynku. Miejsce przej�cia kabla przez �cian� 
nale�y zabezpieczy� przed wnikni�ciem wody. Kabel zasilaj�cy prowadzi�  w odległo�ci 1m od ruroci�gu 
wody. 

Dysponowana przez Inwestora moc elektryczna w budynku szatni w pełni zabezpiecza potrzebn� moc dla 
obiektu muszli koncertowej. 

W obiekcie muszli koncertowej projektuje si� instalacj� o�wietlenia i gniazd wtykowych 230V jako 
podtynkow�, stosuj�c osprz�t hermetyczny. 

Z tablicy rozdzielczej :TM” nale�y wyprowadzi� nast�puj�ce obwody elektryczne: 

- obwód o�wietlenia muszli koncertowej 

- dwa obwody gniazd wtykowych podwójnych 

rozdzielaj�c trzy fazy rozdzielni na w/w obwody. Gniazda wtykowe zabudowa� na wysoko�ci 0,3 m od 
posadzki, wył�cznik o�wietlenia na wysoko�ci 1,2 m od posadzki muszli. Projektuje si� trzy oprawy 
o�wietleniowe typu na�wietlacze F150SIMM 150W, 230V. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych /STWiOR/ stanowi�ce zał�czniki do SIWZ. 
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Kody Wspólnego Słownika Zamówie�: 
kod CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow� 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
2. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert cz��ciowych. 
3. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych. 
4. Przedmiotem niniejszego post�powania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
5. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci udzielenia zamówie� uzupełniaj�cych. 
6. Podwykonawcy:  

1. Wykonawca mo�e powierzy� wykonanie cz��ci niniejszego zamówienia podwykonawcom. W 
takim przypadku zobowi�zany jest do wykazania w formularzu ofertowym cz��ci zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzy� podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
zamierza wykonywa� zamówienia przy udziale podwykonawców, nale�y wpisa� w formularzu 
„nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Je�eli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie 
wypełniony Zamawiaj�cy uzna, i� zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału 
podwykonawcy.  

2. Je�li wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w post�powaniu,  o których 
mowa w art. 22 ust.1 ustawy, a w przedmiotowym post�powaniu warunków  o których mowa w 
dziale V SIWZ, powoła si� na zasoby podwykonawcy na zasadach okre�lonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, wykonawca zobowi�zany jest wskaza� na Formularzu Ofertowym nazwy (firm) tych 
podwykonawców. 

3. Je�eli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy� b�dzie podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powołał si� na zasadach okre�lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu okre�lonym w 
pkt. 2, wykonawca jest zobowi�zany wykaza� Zamawiaj�cemu, i� proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca  samodzielnie spełnia warunki udziału w post�powaniu w stopniu 
nie mniejszym ni� wymagane w trakcie przedmiotowego post�powania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

4. Wykonawca mo�e zawrze� umow� na podwykonawstwo na wykonanie robót budowlanych. 
Zamawiaj�cy wniesie odpowiednio zastrze�enie (do projektu umowy) i sprzeciw (do umowy), w 
terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od przedło�enia projektu umowy Zamawiaj�cemu lub 
przedło�enia Zamawiaj�cemu po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, je�li: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy b�dzie dłu�szy ni� 30 dni 

b)  nie spełnia wymaga� okre�lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

           5. Pozostałe warunki dotycz�ce podwykonawstwa sprecyzowane s� w projekcie umowy. 
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7. Wymagania stawiane wykonawcy: 
 7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��, zgodno�� z warunkami technicznymi i jako�ciowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
 7.2 Wymagana jest nale�yta staranno�� przy realizacji zobowi�za� umowy,  
 7.3 Ustalenia i decyzje dotycz�ce wykonywania zamówienia uzgadniane b�d� przez zamawiaj�cego z 
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
 7.4 Okre�lenie przez wykonawc� telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustale� niezb�dnych 
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
 7.5 Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wyrz�dzone przez wykonawc� podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
8. Wymagania dot. gwarancji 
 Wykonawca jest zobowi�zany udzieli� co najmniej 36 miesi�cznej gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia, od dnia odebrania przez Zamawiaj�cego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 
ko�cowego. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia:  31.07.2014r. 

 
V. Warunki udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy spełniaj� warunki, dotycz�ce: 
    1) posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa 
nakładaj� obowi�zek ich posiadania, 
 Zamawiaj�cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

    2)  posiadania wiedzy i do�wiadczenia, 
-  Wykonawca winien wykaza�, i� w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres 
prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób nale�yty, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo uko�czył przynajmniej jedn� robot� budowlan� polegaj�c� na budowie budynku 
kubaturowego u�yteczno�ci publicznej o ł�cznej warto�ci brutto  co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto 
tysi�cy zł 00/100 gr.) 
    3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
- Wykonawca musi� dysponowa�, w celu wykonania zamówienia�� przynajmniej 1 osob� posiadaj�c� 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno�ci:   

• konstrukcyjno-budowlanej,  

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych. 

   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
- Wymagane jest wykazanie przez wykonawc� - posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzaj�cy, �e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalno�ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia na kwot�, nie mniejsz� ni�  100 000,00 zł 
(słownie: sto tysi�cy zł 00/100 gr.).          
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2. Wykonawca mo�e polega� na wiedzy i do�wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolno�ciach finansowych innych podmiotów, niezale�nie od charakteru 
prawnego ł�cz�cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi�zany jest udowodni� 
zamawiaj�cemu, i� b�dzie dysponował zasobami niezb�dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno�ci 
przedstawiaj�c w tym celu pisemne zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezb�dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia maj� na celu   weryfikowanie zdolno�ci 
wykonawcy do nale�ytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wyka�� spełnienia 
warunków udziału w post�powaniu podlega� b�d� wykluczeniu z udziału w post�powaniu. 
4. Z udziału w niniejszym post�powaniu wyklucza si� wykonawców, którzy podlegaj� wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówie� publicznych. 
5. Ofert� wykonawcy wykluczonego uwa�a si� za odrzucon�. 

 
6. Zamawiaj�cy odrzuca ofert�, je�eli: 
1) jest niezgodn� z ustaw�. 
2) jej tre�� nie odpowiada tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze�eniem art. 87 
ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówie� publicznych. 
3) jej zło�enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została zło�ona przez wykonawc� wykluczonego z udziału w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6) zawiera bł�dy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor�czenia zawiadomienia nie zgodził si� na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówie� publicznych 
8) jest niewa�na na podstawie odr�bnych przepisów, 
 
7. Ocena spełnienia warunków udziału w post�powaniu dokonywana b�dzie w oparciu o zło�one przez 
wykonawc� w niniejszym post�powaniu o�wiadczenia oraz dokumenty. 
 

VI. Wykaz o�wiadcze� lub dokumentów, jakie maj� dostarczy� wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w post�powaniu 
 
A. Na ofert� składaj� si� nast�puj�ce dokumenty i zał�czniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawc� 
( zał�cznik nr 1 do SIWZ ) 
A.2) O�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówie� 
publicznych.( zał�cznik nr 2 do SIWZ ) 
A.3) O�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 
1 Prawa zamówie� publicznych. ( zał�cznik nr 3 do SIWZ) 
A.4) O�wiadczenie dotycz�ce grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówie� publicznych ( zał�cznik 
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nr 4 do SIWZ)  
A.5) O�wiadczenie, �e osoby, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, posiadaj� wymagane 
uprawnienia, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�. ( zał�cznik nr 5 do SIWZ) 
A.6) Wykaz osób które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia ( zał�cznik nr 6 do SIWZ) 
A.7) Wykaz robót budowlanych ( zał�cznik nr 7 do SIWZ) 
A.8) Projekt umowy + dokument gwarancyjny - parafowany przez wykonawc� ( zał�cznik nr 8 do SIWZ i 
zał�cznik nr 8a do umowy) 
A.9) Dowód wniesienia wadium 
 
 B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 
1 Prawa zamówie� publicznych wykonawca składa nast�puj�ce dokumenty: 
 B.1) Aktualny odpis z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci 
gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy 
przed upływem terminu składania ofert.  
 B.2) Aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�cego, �e wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub za�wiadczenia, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji 
wła�ciwego organu - wystawionego nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert. 
 B.3) Aktualne za�wiadczenie wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�cego, �e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji 
wła�ciwego organu - wystawionego nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 
oraz  w  art.24 ust.1 pkt.10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem 
terminu składania ofert. 
 B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 
ustawy Pzp, wystawiona nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert. 
 
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) 
ustawy Pzp, nale�y zło�y� nast�puj�ce dokumenty: 

 C.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz z zał�czeniem dowodów dotycz�cych najwa�niejszych 
robót, okre�laj�cych, czy roboty te zostały wykonane w sposób nale�yty oraz wskazuj�cych, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo uko�czone – zał�cznik nr  7 do SIWZ,          
- wykonawca winny jest udokumentowa� zrealizowanie jednej  roboty budowlanej  polegaj�cej na budowie 
budynku kubaturowego u�yteczno�ci publicznej o ł�cznej warto�ci brutto  co najmniej 100 000,00 zł 
(słownie: sto tysi�cy zł 00/100 gr.) 
Dowodami, o których mowa powy�ej s� po�wiadczenie lub inne dokumenty - je�eli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska� po�wiadczenia.��
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W niniejszym post�powaniu dopuszczalne jest zło�enie zamiast po�wiadczenia, o którym mowa powy�ej, 
dokumentów potwierdzaj�cych, �e roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo uko�czone.�
C.2) Wykaz osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, niezale�nie od tego, czy s� one 
zatrudnione bezpo�rednio przez wykonawc�, w szczególno�ci odpowiedzialnych za �wiadczenie usług, 
kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, do�wiadczenia i wykształcenia niezb�dnych do wykonania zamówienia, a tak�e zakresu 
wykonywanych przez nie czynno�ci – zał�cznik nr 6 do SIWZ 
- dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osob� posiadaj�c� uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi o specjalno�ci:   

• konstrukcyjno-budowlanej,  
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych.�

 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawc� warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 pkt. 4) 

ustawy Pzp, nale�y zło�y� nast�puj�ce dokumenty: 

D.1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzaj�cy, �e wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno�ci zwi�zanej z przedmiotem 

zamówienia. na kwot�, nie mniejsz� ni�  100 000,00 zł (słownie: sto tysi�cy zł 00/100 gr.).          

Do  polisy Wykonawca  doł�czy dokument potwierdzaj�cy jej opłacenie. 

  
 D.2) Inne dokumenty 
Je�eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo�e przedstawi� dokumentów dotycz�cych sytuacji 
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj�cego, mo�e przedstawi� inny dokument, który w 
wystarczaj�cy sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiaj�cego warunku. 
  
E. Postanowienia dotycz�ce składania dokumentów przez Wykonawców maj�cych siedzib� lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
E.1) Wykonawca, który ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), B.2), B.3), B.5), składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj�ce odpowiednio, �e: 
 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci - wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed 
upływem terminu składania ofert. 
 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo �e 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub 
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 wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce 
przed upływem terminu składania ofert. 
 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si� o zamówienie - wystawiony nie wcze�niej ni� 6 
miesi�cy przed upływem terminu składania ofert. 
 
 E.2) Je�eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje si� dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zast�puje si� je dokumentem 
zawieraj�cym o�wiadczenie, w którym okre�la si� tak�e osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
zło�one przed wła�ciwym organem s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib� 
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcze�niej ni� w terminach 
okre�lonych w pkt. „E.1)". 
 
E.3) W przypadku wykonawcy maj�cego siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, maj� miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wykonawca, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.B.4), składa w odniesieniu do nich 
za�wiadczenie wła�ciwego organu s�dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotycz�ce 
niekaralno�ci tych osób w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie 
wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert, z tym �e w przypadku gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje si� takich za�wiadcze� - zast�puje si� je dokumentem zawieraj�cym 
o�wiadczenie zło�one przed wła�ciwym organem s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
 
E.4) W przypadku w�tpliwo�ci co do tre�ci dokumentu zło�onego przez wykonawc� maj�cego siedzib� lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiaj�cy mo�e zwróci� si� do 
wła�ciwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzib� lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb�dnych informacji dotycz�cych 
przedło�onego dokumentu. 
  
F. W przypadku, kiedy ofert� składaj� wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełnia� nast�puj�ce warunki: 
F.1) Oferta winna by� podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w post�powaniu 
lub do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy. 
F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upowa�nienie wymaga podpisu prawnie upowa�nionych przedstawicieli 
ka�dego z wykonawców wyst�puj�cych wspólnie - nale�y zał�czy� do oferty. Pełnomocnictwo nale�y 
zło�y� w formie oryginału lub notarialnie po�wiadczonej kopii. 
F.3) Oferta winna zawiera�: o�wiadczenia i dokumenty opisane w 
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pkt. A.2), A.3), A.4) 
pkt. B.1), B.2), B.3), B.4), B.5) 
dla ka�dego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane s� wspólnie. 
  
 
 G.  Postanowienia dotycz�ce składanych dokumentów 
 
G.1) Dokumenty w niniejszym post�powaniu mog� by� składane w oryginale lub kopii po�wiadczonej za 
zgodno�� z oryginałem przez wykonawc� lub osob� / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
"za zgodno�� z oryginałem". 
G.2) Oferta, wszystkie wymagane zał�czniki, składane dokumenty oraz o�wiadczenia podpisane przez 
upowa�nionego przedstawiciela wykonawcy wymagaj� zał�czenia wła�ciwego pełnomocnictwa lub 
umocowania prawnego. 
G.3) Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym s� składane wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski. 
G.4) Zamawiaj�cy mo�e ��da� przedstawienia oryginału lub notarialnie po�wiadczonej kopii dokumentu 
wył�cznie wtedy, gdy zło�ona przez wykonawc� kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w�tpliwo�ci, 
co do jej prawdziwo�ci. 
G.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w pkt. G.6), kopie dokumentów dotycz�cych ka�dego z tych podmiotów winny 
by� po�wiadczane za zgodno�� z oryginałem przez te podmioty. 
G.6) Je�eli wykonawca wykazuj�c spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach 
innych podmiotów, a podmioty te b�d� brały udział w realizacji cz��ci zamówienia, zobowi�zany jest 
wykaza�, �e w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z post�powania o udzielenie 
zamówienia poprzez zło�enie razem z ofert� dokumentów wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) do 
B.5) dotycz�cych ka�dego z tych podmiotów. 
G.7) Je�eli wykonawca wykazuj�c spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach 
innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca b�dzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezb�dnym dla nale�ytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek ł�cz�cy wykonawc� z 
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost�p do ich zasobów do oferty nale�y doł�czy� dokumenty 
dotycz�ce: 

• zakresu dost�pnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc�, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
• charakteru stosunku, jaki b�dzie ł�czył wykonawc� z innym podmiotem, 
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego z wykonawcami oraz przekazywania 
o�wiadcze� lub dokumentów, a tak�e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si� z 
wykonawcami  
 
1. Zasady i formy przekazywania o�wiadcze�, wniosków i innych: 
1) Wszelkie o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj�cy i wykonawcy 
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przekazuj� pisemnie. Pisma do zamawiaj�cego nale�y kierowa� na: 
 Adres zamawiaj�cego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania si� z wykonawcami: 
a) Zamawiaj�cy dopuszcza porozumiewanie si� za pomoc� faksu na nr faksu podany w pkt. I niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Ka�da ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania o�wiadcze�, wniosków, 
zawiadomie� oraz innych informacji przekazanych za pomoc� faksu. 
 

b) Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� porozumiewania si� drog� elektroniczn� na adres poczty 
elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia   
 
Ka�da ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania o�wiadcze�, wniosków, 
zawiadomie� oraz innych informacji przekazanych drog� elektroniczn�. 
 
3) W przypadku, gdy przesłane za pomoc� faksu o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
dokumenty w niniejszym post�powaniu b�d� nieczytelne zamawiaj�cy mo�e si� zwróci� o ponowne ich 
przesłanie za pomoc� innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania si� z wykonawcami 
1) Osob� ze strony zamawiaj�cego upowa�nion� do kontaktowania si� z wykonawcami jest:  
Aneta Adamiec, Grzegorz Koprek 
tel. 77 4617221wew.119,123   
fax. 774631254   
w terminach w godzinach pracy zamawiaj�cego 

2) Osob� ze strony zamawiaj�cego upowa�nion� do potwierdzenia wpływu o�wiadcze�, wniosków, 
zawiadomie� oraz innych informacji przekazanych za pomoc� faksu lub drog� elektroniczn� jest: 
Aneta Adamiec, Grzegorz Koprek 
tel. 77 4617221wew.119,123   
fax. 774631254 

w terminach w godzinach pracy zamawiaj�cego 
 
3. Wyja�nienie tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) wykonawca mo�e zwróci� si� do zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj�cy udzieli wyja�nie� niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazał specyfikacj� istotnych warunków zamówienia nie pó�niej ni� na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, z zastrze�eniem pkt.2). 
 
2) Je�eli wniosek o wyja�nienie tre�ci specyfikacji wpłynie do zamawiaj�cego pó�niej ni� do ko�ca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub 
dotyczy udzielonych wyja�nie�, zamawiaj�cy mo�e udzieli� wyja�nie� lub pozostawi� wniosek bez 
rozpoznania. 
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3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesuni�cia terminu, o którym mowa w 
pkt. 2), po upłyni�ciu, którego zamawiaj�cy mo�e pozostawi� wniosek o wyja�nienie tre�ci specyfikacji bez 
rozpoznania. 
4) Tre�� zapyta� oraz udzielone wyja�nienia zostan� jednocze�nie przekazane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania �ródła 
zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl 
5) Nie udziela si� �adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja�nie� czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiaj�cego zapytania w sprawach wymagaj�cych zachowania pisemno�ci post�powania. 
6) Zamawiaj�cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
 4. Modyfikacja tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiaj�cy mo�e przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikowa� tre�� specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostan� wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj� istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieszczone zostan� na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl 
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równie� 
pytania wykonawców wraz z wyja�nieniami staj� si� integraln� cz��ci� specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i b�d� wi���ce przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowi�zania wykonawcy odno�nie 
wcze�niej ustalonych terminów b�d� podlegały nowemu terminowi. 
4) Je�eli wprowadzona modyfikacja tre�ci specyfikacji nie prowadzi do zmiany tre�ci ogłoszenia 
zamawiaj�cy mo�e przedłu�y� termin składania ofert o czas niezb�dny na wprowadzenie zmian w ofertach, 
je�eli b�dzie to niezb�dne. 
5) Je�eli wprowadzona modyfikacja tre�ci specyfikacji prowadzi do zmiany tre�ci ogłoszenia 
zamawiaj�cy zamie�ci w Biuletynie Zamówie� Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówie� Publicznych", przedłu�aj�c jednocze�nie termin składania ofert o 
czas niezb�dny na wprowadzenie zmian w ofertach, je�eli spełnione zostan� przesłanki okre�lone w art. 12a 
ust. 1 lub 2 Prawa zamówie� publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówie� Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówie� Publicznych zamawiaj�cy zamie�ci informacj� o 
zmianach na tablicy ogłosze� oraz na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl 
 
 VIII. Wymagania dotycz�ce wadium 
 
1. Zamawiaj�cy wymaga wniesienia wadium  
2. Ustala si� wadium dla cało�ci przedmiotu zamówienia w wysoko�ci: 1 760,00 zł, słownie: jeden tysi�c 
siedemset sze��dziesi�t zł 00/100 gr. 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poni�ej, formie: 
1) w pieni�dzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiaj�cego: BS Le�nica oddział Izbicko   34 8907 
1076 2006 5000 2017 0005  
 z adnotacj� „wadium - Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowo�ci Izbicko "  
2) w por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo - kredytowej, z tym, �e 
zobowi�zanie kasy jest zobowi�zaniem pieni��nym, 



�

Zamawiaj�cy : Gmina Izbicko 
Nazwa zadania: Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowo�ci Izbicko 

Numer sprawy: ZP.271.1.2014 

                                                                                                                                                                  
�

���

�

3) w gwarancjach bankowych,  
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych  
5) w por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275)  
4. Wadium wniesione w pieni�dzu zamawiaj�cy przechowuje na rachunku bankowym. 
5. Wadium wniesione w pieni�dzu nale�y zło�y� najpó�niej na dzie� przed terminem otwarcia ofert. Przy 
czym za termin wniesienia wadium w formie pieni��nej przyjmuje si� termin uznania na rachunku 
bankowym zamawiaj�cego. 
6. Wadium wniesione w pieni�dzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikaj�cymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 
oraz prowizji bankowej za przelew pieni�dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc�. 
7. Wadium wniesione w formie innej ni� pieni�dz nale�y zło�y� w formie oryginału, razem z ofert� w 
osobnej kopercie. 
8. Polisa, por�czenie, gwarancja lub inny dokument stanowi�cy form� wadium winno zawiera� 
stwierdzenie, �e na pierwsze pisemne ��danie Zamawiaj�cego wzywaj�ce do zapłaty kwoty wadium 
zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nast�puje jego bezwarunkowa wypłata 
bez jakichkolwiek zastrze�e� ze strony gwaranta / por�czyciela. 
9. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedn� z okre�lonych w niniejszej specyfikacji form wadium 
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w post�powaniu, a jego oferta podlega� b�dzie odrzuceniu. 
10. Zamawiaj�cy zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej 
oferty lub uniewa�nieniu post�powania, z wyj�tkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj�cy zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 
12. Zamawiaj�cy zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofert� przed 
upływem terminu składania ofert. 
13. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli wykonawca, którego oferta została wybrana 
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre�lonych w ofercie, lub 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si� niemo�liwe z przyczyn le��cych po stronie 
wykonawcy. 
14. W zakresie wadium obowi�zuj� uregulowania Prawa zamówie� publicznych zawarte w art. 45 i 46 
Prawa zamówie� publicznych. 
 
 IX. Termin zwi�zania ofert� 
 
1. Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje zwi�zany ofert� przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert                                                                                                                             
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu zwi�zania ofert� 
zamawiaj�cy mo�e tylko raz zwróci� si� do wykonawców o wyra�enie zgody na przedłu�enie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłu�szy jednak ni� 60 dni. 
4. Wykonawca mo�e przedłu�y� termin zwi�zania ofert� samodzielnie, zawiadamiaj�c o tym 
zamawiaj�cego. 



�

Zamawiaj�cy : Gmina Izbicko 
Nazwa zadania: Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowo�ci Izbicko 

Numer sprawy: ZP.271.1.2014 

                                                                                                                                                                  
�

���

�

5. Je�eli przedłu�enie terminu zwi�zania ofert� dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowi�zek wniesienia nowego wadium lub jego przedłu�enia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
 X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca mo�e zło�y� jedn� ofert�, w formie pisemnej, w j�zyku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty zwi�zane z przygotowaniem oferty ponosi składaj�cy ofert�. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofert� wymagaj� podpisu 
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 
oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upowa�nionego przedstawiciela wykonawcy wymaga zał�czenia wła�ciwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawiera� wszystkie wymagane dokumenty, o�wiadczenia, zał�czniki i inne 
dokumenty, o których mowa w tre�ci niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny by� sporz�dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiaj�cego wzorcami (zał�cznikami), zawiera� informacje i dane okre�lone w tych dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie musz� by� naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisuj�cej ofert�. 
8) Wszystkie strony oferty powinny by� spi�te (zszyte) w sposób trwały, zapobiegaj�cy mo�liwo�ci 
dekompletacji zawarto�ci oferty. 
Pełnomocnictwo zło�one w oryginale lub w formie kopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem 
przez notariusza. 
2. Postanowienia dotycz�ce wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wi�cej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/ spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mog� wspólnie ubiega� si� o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiaj� pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upowa�nienie 
do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 
upowa�nionych przedstawicieli ka�dego z wykonawców wyst�puj�cych wspólnie nale�y zał�czy� do oferty. 
3) Oferta winna by� podpisana przez ka�dego z wykonawców wyst�puj�cych wspólnie lub przez 
upowa�nionego przedstawiciela. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia ponosz� solidarn� odpowiedzialno�� 
za wykonanie umowy. 
5) Je�eli oferta wspólna zło�ona przez dwóch lub wi�cej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym post�powaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiaj�cy za��da w 
wyznaczonym terminie zło�enia umowy reguluj�cej współprac� tych wykonawców, podpisanej przez 
wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie mo�e by� krótszy ni� termin 
realizacji zamówienia. 
6) Wykonawców obowi�zuj� postanowienia pkt. VI „Wykaz o�wiadcze� lub dokumentów, jakie maj� 
dostarczy� wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post�powaniu" pkt. F w 
sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 
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3. Sposób zaadresowania oferty: 
1) Obowi�zkiem wykonawcy jest zło�enie oferty w sposób gwarantuj�cy zachowanie poufno�ci jej 
tre�ci oraz zabezpieczaj�cy jej nienaruszalno�� do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamkni�ta koperta)  
2) Koperta / opakowanie zawieraj�ce ofert� winno by� zaadresowane do zamawiaj�cego na adres 
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazw�, dokładnym adresem wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób nast�puj�cy: 
 „Oferta - Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowo�ci Izbicko " 
nie otwiera� przed: godz. 10.15 w dn.02.04.2014r. 
 
3) Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za zdarzenia wynikaj�ce z nienale�ytego oznakowania 
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
4. Postanowienia dotycz�ce prowadzenia przez Zamawiaj�cego wyja�nie� w toku badania i oceny ofert: 
1) Zamawiaj�cy mo�e wezwa� wykonawców do uzupełnienia odpowiednich o�wiadcze� lub 
dokumentów potwierdzaj�cych spełnienie warunków udziału w post�powaniu lub potwierdzaj�cych 
spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymaga� okre�lonych przez 
zamawiaj�cego, lub pełnomocnictw, je�eli spełnione zostan� przesłanki okre�lone w art. 26 ust. 3 Prawa 
zamówie� publicznych 
Uzupełniane o�wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza� spełnianie przez wykonawc� warunków 
udziału w post�powaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymaga� 
okre�lonych przez zamawiaj�cego, nie pó�niej ni� w dniu, w którym upłyn�ł termin składania ofert. 
Nieuzupełnienie o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych spełnienie warunków udziału w 
post�powaniu lub potwierdzaj�cych spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymaga� okre�lonych przez zamawiaj�cego w odpowiedzi na ww. wezwanie mo�e skutkowa� 
zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówie� publicznych. 
2) W toku badania i oceny ofert zamawiaj�cy mo�e ��da� od wykonawców wyja�nie� dotycz�cych 
tre�ci zło�onych ofert oraz wyja�nie� dotycz�cych o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych:  
a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w post�powaniu 
b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymaga� okre�lonych przez 
zamawiaj�cego 
3) Zamawiaj�cy poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzgl�dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawia-damiaj�c o tym 
wykonawc�, którego oferta została poprawiona. 
4) Zamawiaj�cy poprawia w ofercie inne omyłki polegaj�ce na niezgodno�ci oferty ze specyfikacj� 
istotnych warunków zamówienia, niepowoduj�ce istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawia-damiaj�c o 
tym wykonawc�, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia 
dor�czenia zawiadomienia nie zgodził si� na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 
5) Zamawiaj�cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwróci si� do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyja�nie� dotycz�cych 
elementów oferty maj�cych wpływ na wysoko�� ceny. 
6) Zamawiaj�cy odrzuca ofert� wykonawcy, który nie zło�ył wyja�nie� lub, je�eli dokonana ocena 
wyja�nie� potwierdza, �e oferta zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
7) Zamawiaj�cy mo�e zwróci� si� do wykonawcy o udzielenie wyja�nie� dotycz�cych powi�za� w 
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zakresie grupy kapitałowej istniej�cych mi�dzy wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodz� przesłanki 
wykluczenia wykonawcy. Niezło�enie wyja�nie� spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w 
post�powaniu. 
5. Inne wymagania dotycz�ce przygotowania oferty:  

• Pełna nazwa  i adres Wykonawcy - dopuszcza si� czytelny odcisk piecz�ci. 
• W/W oznaczenie na kopercie ( nazwa przetargu, data i godzina otwarcia ). 
• Ofert� nale�y zło�y� w zamkni�tej kopercie, zapiecz�towanej w sposób gwarantuj�cy zachowanie w 

poufno�ci jej tre�ci oraz zabezpieczaj�cej nienaruszalno�� do terminu otwarcia ofert. 
• Ofert� stanowi druk "Oferta" z zał�cznikami i wymaganymi dokumentami.                                                    

Wykonawca obowi�zany jest przygotowa� ofert� zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
• J�zyk oferty – polski. 
• Forma pisemna oferty pod rygorem niewa�no�ci. 
• Wymaga si�, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 
• Zło�enie przez jednego Wykonawcy wi�cej ni� jednej oferty spowoduje ich odrzucenie.  
• Osoby wskazane w dokumencie upowa�niaj�cym do wyst�powania w obrocie prawnym lub 

posiadaj�ce pełnomocnictwo musz� zło�y� podpisy na wszystkich stronach oferty, zał�cznikach oraz 
w miejscach, w których oferent naniósł zmiany.    

 
 XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty nale�y składa� do dnia: 02.04.2014r. do godz. 10.00  
  w siedzibie zamawiaj�cego 

 Urz�d Gminy w Izbicko 

Ul. Powsta�ców �l.12 

47-180 Izbicko 

Pok. nr 7- Sekretariat,  I pi�tro 

2. Wykonawca mo�e, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni� lub wycofa� ofert�. Zmiana, jak i 

wycofanie oferty, wymagaj� zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostan� otwarte dnia:02.04.2014r., o godz. 10.15 

 w siedzibie zamawiaj�cego 

 Urz�d Gminy w Izbicko 

Ul. Powsta�ców �l.12 

47-180 Izbicko 

Pok. nr 14- Sala narad, II pi�tro. 
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny ( CENA RYCZAŁTOWA) 
                                                                                                                                                                                  
Cena oferty uwzgl�dnia wszystkie zobowi�zania, musi by� podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodr�bnieniem nale�nego podatku VAT - je�eli wyst�puje. 
Cena podana w ofercie winna obejmowa� wszystkie koszty i składniki zwi�zane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez zamawiaj�cego. 
Cena mo�e by� tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza si� wariantowo�ci cen. 
Cena nie ulega zmianie przez okres wa�no�ci oferty (zwi�zania ofert�). 
Cen� za wykonanie przedmiotu zamówienia nale�y przedstawi� w „Formularzu ofertowym" stanowi�cym 
zał�cznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiaj�cy uzna oferty za spełniaj�ce wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, je�eli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania okre�lone niniejsz� specyfikacj�, 
1.2. oferta została zło�ona, w okre�lonym przez zamawiaj�cego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofert� zgodn� co do tre�ci z wymaganiami zamawiaj�cego. 
1.4. wniesiono poprawnie wadium, 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych oblicze� przy ocenie ofert, stanowi podstawow� 
zasad� oceny ofert, które oceniane b�d� w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez wykonawców w zakresie ka�dego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymaln� ilo�� punktów ustalon� 
w poni�szym opisie, pozostałe b�d� oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalon� 
punktacj�: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyj�te w niniejszym post�powaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione poni�ej 
 
      cena oferowana minimalna brutto 
       cena  =         cena badanej oferty brutto             x 100 % 

 
5. Oferta wypełniaj�ca w najwy�szym stopniu wymagania okre�lone w ka�dym kryterium otrzyma 
maksymaln� liczb� punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniaj�cym wymagania kryterialne przypisana 
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik b�dzie traktowany jako 
warto�� punktowa oferty.  
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz�, pozostałe oferty zostan� sklasyfikowane 
zgodnie z ilo�ci� uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego 
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oferta uzyska najwy�sz� ilo�� punktów. 
7. Zamawiaj�cy dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowi�zku podatkowego 
dla zamawiaj�cego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotycz�cym wewn�trz 
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny nale�ny podatek od towarów i 
usług zgodnie z obowi�zuj�cymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 
8. Zamawiaj�cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
spo�ród ofert uznanych za wa�ne. 
 
XIV. Informacja o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiaj�cy podpisze umow� z wykonawc�, który przedło�y najkorzystniejsz� ofert�. 
2. Zamawiaj�cy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podaj�c w 
szczególno�ci: 
1) nazw� (firm�), siedzib� i adres wykonawcy, którego ofert� wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
tak�e nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy zło�yli oferty wraz z punktacj� przyznan� 
ofertom w ka�dym kryterium oceny ofert i ł�czn� punktacj�. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, je�eli takie b�dzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, je�eli takie b�dzie miało miejsce. 
4) termin po upływie, którego mo�liwe b�dzie zawarcie umowy. 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie zamawiaj�cego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłosze�, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiaj�cego – www.bip.izbicko.pl, 
 
4. O uniewa�nieniu post�powania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj�cy zawiadomi 
równocze�nie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali si� o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewa�nienia post�powania przed upływem terminu 
składania ofert 
2) zło�yli oferty - w przypadku uniewa�nienia post�powania po upływie terminu składania ofert 
podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5. W przypadku uniewa�nienia post�powania o udzielenie zamówienia, zamawiaj�cy na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał si� o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszcz�ciu kolejnego post�powania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je�eli 
zostało ono przesłane faksem lub drog� elektroniczn�, lub 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je�eli 
zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w post�powaniu zło�ona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono �adnej oferty 
oraz nie wykluczono �adnego wykonawcy, mo�liwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
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7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiaj�cy powiadomi wybranego wykonawc�. 
8. W przypadku, gdy oka�e si�, �e wykonawca, którego oferta została wybrana b�dzie uchylał si� od 
zawarcia umowy zamawiaj�cy mo�e wybra� ofert� najkorzystniejsz� spo�ród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, �e zachodzi jedna z przesłanek uniewa�nienia post�powania. 
9. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi�zany b�dzie dostarczy� Zamawiaj�cemu: 
 1) kserokopie dokumentów, potwierdzaj�cych „za zgodno�� z oryginałem", posiadanie kwalifikacji 
zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawc� jako uczestnicz�ce w wykonaniu zamówienia. 
 
XV. Wymagania dotycz�ce zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy 
  
1. Zamawiaj�cy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, które słu�y� b�dzie 
pokryciu roszcze� z tytułu niewykonania lub nienale�ytego umowy. 
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane b�dzie wniesienie, w 
okre�lonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w 
wysoko�ci: wysoko�� zabezpieczenia w 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawc�. 
3. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nast�puj�cych formach: 
3.1) w pieni�dzu, przelewem na rachunek bankowy: 
 BS Le�nica oddział Izbicko 61 8907 1076  2006 5000 2017 0004 dane i numer rachunku bankowego 
zamawiaj�cego dla zabezpieczenia 
z adnotacj� „zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy - Budowa muszli koncertowej na boisku 
sportowym w miejscowo�ci Izbicko "  
3.2) w por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo - kredytowej, z tym, 
�e zobowi�zanie kasy jest zobowi�zaniem pieni��nym, 
3.3) w gwarancjach bankowych, 
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
3.5) w por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275). 
Dopuszcza si� równie�:  
3.6) w wekslach z por�czeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo - kredytowej,  
3.7) przez ustanowienie zastawu na papierach warto�ciowych emitowanych przez Skarb Pa�stwa lub 
jednostk� samorz�du terytorialnego, 
3.8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre�lonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów, 
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej ni� pieni�dz: 
 Wykonawca przedstawi zamawiaj�cemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia najpó�niej w dniu 
podpisania umowy.  
 
5. Zwrot zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy nast�pi w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiaj�cego za nale�ycie wykonane, z zastrze�eniem kwoty 30% wysoko�ci 
zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszcze� z tytułu r�kojmi za wady. 
Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie pó�niej ni� 15 dni po upływie r�kojmi za wady. 
6. Je�eli o udzielenie zamówienia ubiegaj� si� wykonawcy wyst�puj�cy wspólnie, ponosz� oni solidarn� 
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odpowiedzialno�� za wniesienie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 
7. Je�eli wyłoniony wykonawca nie wniesie w okre�lonym terminie zabezpieczenia nale�ytego wykonania 
umowy zamawiaj�cy mo�e wybra� ofert� najkorzystniejsz� spo�ród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba, �e zachodzi jedna z przesłanek uniewa�nienia post�powania. 
8. W zakresie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy obowi�zuj� uregulowania Prawa zamówie� 
publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej umowy 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzgl�dnieniem postanowie� 
wynikaj�cych z tre�ci niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w 
ofercie. 
2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi zał�cznik nr  8 do SIWZ. 
 
XVII. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej. 
 
1. �rodki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do S�du) w niniejszym post�powaniu przysługuj� 
wykonawcom, a tak�e innym podmiotom, je�eli maj� lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
lub poniosły lub mog� ponie�� szkod� w wyniku naruszenia przez zamawiaj�cego przepisów ustawy Prawo 
zamówie� publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia �rodki ochrony 
prawnej przysługuj� równie� organizacjom wpisanym na list� organizacji uprawnionych do wnoszenia 
�rodków ochrony prawnej prowadzon� przez Prezesa Urz�du Zamówie� Publicznych. 
3. W niniejszym post�powaniu odwołanie przysługuje wył�cznie wobec czynno�ci: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w post�powaniu, 
2) wykluczenia odwołuj�cego z post�powania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołuj�cego 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno�ci podj�tej przez zamawiaj�cego w post�powaniu o 
udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynno�ci, do której zamawiaj�cy jest zobowi�zany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym post�powaniu odwołanie wykonawca mo�e w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa� o nich zamawiaj�cego. W przypadku uznania 
zasadno�ci przekazanej informacji zamawiaj�cy powtórzy czynno�� albo dokona czynno�ci zaniechanej, 
informuj�c o tym wykonawców. 
5. Odwołanie powinno wskazywa� czynno�� lub zaniechanie czynno�ci zamawiaj�cego, której zarzuca 
si� niezgodno�� z przepisami ustawy, zawiera� zwi�złe przedstawienie zarzutów, okre�la� ��danie oraz 
wskazywa� okoliczno�ci faktyczne i prawne uzasadniaj�ce wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi si� w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno�ci zamawiaj�cego stanowi�cej podstaw� jego 
wniesienia, je�eli zostało ono przesłane faksem lub drog� elektroniczn�, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno�ci zamawiaj�cego stanowi�cej podstaw� jego 
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wniesienia, je�eli zostało ono przesłane pisemnie, 
7. Odwołanie wobec tre�ci ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowie� specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi si� w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówie� Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
zamawiaj�cego – www.bip.izbicko.pl. 
8. Odwołanie wobec czynno�ci innych ni� okre�lone w pkt. 6, 7 wnosi si� w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzi�to lub przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci mo�na było powzi�� wiadomo�� o 
okoliczno�ciach stanowi�cych podstaw� jego wniesienia. 
9. Je�eli zamawiaj�cy mimo takiego obowi�zku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi si� nie pó�niej ni� w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie� Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
2) 1 miesi�ca od dnia zawarcia umowy, je�eli zamawiaj�cy nie zamie�cił w Biuletynie Zamówie� 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10. Odwołanie wnosi si� do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc� wa�nego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
11. Odwołuj�cy przesyła kopi� odwołania zamawiaj�cemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna� si� z jego tre�ci� przed upływem tego terminu. Przesłanie 
kopii odwołania mo�e nast�pi� pisemnie, faksem lub drog� elektroniczn�. 
12. Brak przekazania zamawiaj�cemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie okre�lonym powy�ej, 
stanowi jedn� z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajow� Izb� Odwoławcz�. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec tre�ci ogłoszenia o zamówieniu lub postanowie� 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiaj�cy mo�e przedłu�y� termin składania ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu zwi�zania 
ofert� ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajow� Izb� Odwoławcz� orzeczenia. 
15. Kopi� odwołania zamawiaj�cy:  
1) przeka�e niezwłocznie innym wykonawcom uczestnicz�cym w post�powaniu o udzielenie 
zamówienia,  
2) zamie�ci równie� na stronie internetowej – www.bip.izbicko.pl, je�eli odwołanie dotyczy tre�ci 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowie� specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
wzywaj�c wykonawców do przyst�pienia do post�powania odwoławczego. 
16. Przyst�pienie do post�powania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazuj�c stron�, do której przyst�puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni�cia 
na korzy�� strony, do której przyst�puje.  
17. Przyst�pienie do post�powania odwoławczego dor�cza si� Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomoc� wa�nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi� przesyła si� zamawiaj�cemu oraz wykonawcy 
wnosz�cemu odwołanie. 
18. Odwołanie podlega� b�dzie rozpoznaniu przez Krajow� Izb� Odwoławcz�, je�eli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom post�powania odwoławczego 
przysługuje skarga do S�du. 
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20. Pozostałe informacje dotycz�ce �rodków ochrony prawnej znajduj� si� w Dziale VI Prawa zamówie� 
publicznych „�rodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
 
XVIII. Postanowienia ko�cowe 
 
1. Uczestnicy post�powania maj� prawo wgl�du do tre�ci protokołu post�powania, ofert od chwili ich 
otwarcia, w trakcie prowadzonego post�powania, za wyj�tkiem dokumentów stanowi�cych zał�czniki do 
protokołu (jawne po zako�czeniu post�powania) oraz stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrze�onych przez uczestników 
post�powania. 
2. Zał�cznikami do protokołu post�powania s� w szczególno�ci: oferty, opinie biegłych, o�wiadczenia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiaj�cego i wykonawców oraz 
umowa w sprawie zamówienia publicznego, a tak�e informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o 
podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikacj� 
istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy  
3. Udost�pnienie dokumentów odbywa� si� b�dzie wg poni�szych zasad: 
1) zamawiaj�cy udost�pnia wskazane dokumenty po zło�eniu pisemnego wniosku 
2) zamawiaj�cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost�pnianych dokumentów  
3) udost�pnienie dokumentów odbywa� si� b�dzie w obecno�ci pracownika zamawiaj�cego 
4) wykonawca nie mo�e samodzielnie kopiowa� lub utrwala� tre�ci zło�onych ofert za pomoc� 
urz�dze� lub �rodków technicznych słu��cych do utrwalania obrazu 
5) udost�pnienie mo�e mie� miejsce w siedzibie zamawiaj�cego oraz w czasie godzin jego pracy - 
urz�dowania 
4. Na wniosek wykonawcy zamawiaj�cy prze�le kopi� protokołu lub zał�czników poczt�, faksem lub drog� 
elektroniczn�, z zastrze�eniem, �e je�eli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów b�dzie 
znacz�co utrudnione zamawiaj�cy poinformuje o tym wykonawc� oraz wska�e sposób, w jaki mog� one by� 
udost�pnione.  
5. Kopiowanie dokumentów w zwi�zku z ich udost�pnieniem wykonawcy zamawiaj�cy wykonuje odpłatnie 
(cena zł. za 1 stron� 0,30gr., 2 str.-0,50gr.). 
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj� przepisy ustawy Prawo zamówie� publicznych, 
rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 pa�dziernika 2010 r. w sprawie protokołu post�powania o 
udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) oraz Kodeks Cywilny. 
 
7. Zamawiaj�cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post�powaniu. 
 
 XIX Zmian umowy 

Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, w 
przypadku wyst�pienia ni�ej wymienionych okoliczno�ci, których Zamawiaj�cy nie był w stanie 
przewidzie� przed publikacj� ogłoszenia o przetargu:                                                     

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunków:  
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a. Zmiana nazwy firmy, danych adresowych, zmiana osób uprawnionych do podpisania umowy, 
b�d�  osób odpowiedzialnych za kierowaniem budowy,  zmiana numeru konta bankowego – 
je�eli wymienione wy�ej zmiany nast�piły po zawarciu umowy,  

b. Wyst�pienie robót zamiennych, 
c. Przesuni�cie terminu wykonania przedmiotu umowy, je�eli z przyczyn od Wykonawcy 

niezale�nych, których nie mo�na było prze� w chwili zawarcia umowy, nie jest mo�liwe 
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okoliczno�ciami takimi b�d�: 
niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne,  awarie, akty wandalizmu , siła wy�sza w rozumieniu 
kodeksu cywilnego, 

d. wyst�pienie innych wyj�tkowych okoliczno�ci, niezale�nych od Stron umowy, których nie 
mogły one przewidzie� w chwili zawierania umowy wpływaj�cych na jej realizacj�, 

e. strona wyst�puj�ca o zmian� zawartej umowy zobowi�zana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczno�ci. Wniosek o zmian� postanowie� umowy musi by� wyra�ony na 
pi�mie. Wszelkie zmiany do umowy mog� nast�pi� za zgod� obu stron i  wymagaj� formy 
pisemnej ( aneks ) pod rygorem niewa�no�ci. 

 
XX. Informacje dodatkowe 
 
Zamawiaj�cy nie ogranicza mo�liwo�ci ubiegania si� o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50% pracowników stanowi� osoby niepełnosprawne.  
 
XXI. Zał�czniki 
 
Zał�czniki składaj�ce si� na integraln� cze�� specyfikacji: 
1)  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawc� 
( zał�cznik nr 1 do SIWZ ) 
2) O�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówie� 
publicznych.( zał�cznik nr 2 do SIWZ ) 
3) O�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 
Prawa zamówie� publicznych. ( zał�cznik nr 3 do SIWZ) 
4) O�wiadczenie dotycz�ce grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówie� publicznych ( zał�cznik nr 4 
do SIWZ)  
5) O�wiadczenie, �e osoby, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, posiadaj� wymagane 
uprawnienia, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�. ( zał�cznik nr 5 do SIWZ) 
6) Wykaz osób które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia ( zał�cznik nr 6 do SIWZ) 
7) Wykaz robót budowlanych ( zał�cznik nr 7 do SIWZ) 
8) Projekt umowy + dokument gwarancyjny - parafowany przez wykonawc� ( zał�czniki nr 8 i 8a do SIWZ) 
9) Przedmiar robót + Dokumentacja techniczna + Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( zał�cznik nr 
9  do SIWZ) 
 

__Brygida Pytel Wójt Gminy__ 
      Kierownik zamawiaj�cego 
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Zał�cznik nr 1 do SIWZ 
                     
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotycz�ce wykonawcy 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotycz�ce zamawiaj�cego 
 

Gmina Izbicko 

ul. Powsta�ców �l. 12 

47-180  Izbicko 

Zobowi�zania wykonawcy 
 
Nawi�zuj�c do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: Budowa muszli koncertowej na boisku 

sportowym w miejscowo�ci Izbicko, numer sprawy: ZP.271.1.2014, oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cen�: 

 

Cena oferty 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 
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O�wiadczam, �e: 

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  

Termin płatno�ci:.......... dni  

Okres gwarancji (wyra�ony w liczbie miesi�cy): ............. 

Reklamacje b�d� załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... 

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

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

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... 

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

 

Inne: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

O�wiadczenie dotycz�ce postanowie� specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. O�wiadczam, �e zapoznałem si� ze specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, nie wnosz� �adnych 

zastrze�e� oraz uzyskałem niezb�dne informacje do przygotowania oferty. 

2. O�wiadczam, �e uwa�am si� za zwi�zanego ofert� przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

3. O�wiadczam, �e zał�czone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór 

umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrze�e� i zobowi�zuj� si� w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiaj�cego. 

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania okre�lone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

5. Zobowi�zujemy si� do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / 

wymaganiami organizacyjnymi okre�lonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

zał�cznikach do niej. 
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6. Po�wiadczam wniesienie wadium w wysoko�ci: 

 

....................................., w formie: ........................................... 

 

Bank i numer konta, na które ma zosta� zwrócone wadium: 

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

  

 

Dokumenty 

Na potwierdzenie spełnienia wymaga� do oferty zał�czam:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy: 

Zobowi�zuj� si� do wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci wysoko�� 

zabezpieczenia w 5 % całkowitej ceny ofertowej, w kwocie: 

 ........................................., w formie: ........................................................  
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Zastrze�enie wykonawcy 

 

Inne informacje wykonawcy:  

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

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

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

 

 

 Informacje na temat podwykonawców 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Zał�cznik nr 2 do SIWZ 
 
O�WIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowo�� ................................................   Data ..................... 
 
  
O�wiadczamy, �e spełniamy warunki udziału w post�powaniu okre�lone szczegółowo w specyfikacji 
istotnych warunków zamawiaj�cego, dotycz�ce w szczególno�ci:  
 
1) posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa 
nakładaj� obowi�zek ich posiadania,  
2) posiadania wiedzy i do�wiadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wy�ej wymienionych warunków do oferty zał�czam wszelkie dokumenty i 
o�wiadczenia wskazane przez zamawiaj�cego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Zał�cznik nr 3 do SIWZ 
 
O�WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST�POWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowo�� ................................................   Data ..................... 
 
 
O�wiadczamy, �e w stosunku do Firmy, któr� reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówie� publicznych w szczególno�ci: 
1) Firma, któr� reprezentujemy nie wyrz�dziła szkody, nie wykonuj�c zamówienia lub wykonuj�c je 
nienale�ycie, nie została zobowi�zana do zapłaty kary umownej, je�eli szkoda ta lub obowi�zek zapłaty kary 
umownej wynosiły nie mniej ni� 5% warto�ci realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem 
s�du, które uprawomocniło si� w okresie 3 lat przed wszcz�ciem post�powania. 
2) z Firm�, któr� reprezentujemy zamawiaj�cy nie rozwi�zał, nie wypowiedział umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ani nie odst�pił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczno�ci za które Firma, któr� reprezentujemy ponosi odpowiedzialno��, je�eli rozwi�zanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odst�pienie od niej nast�piło w okresie 3 lat przed wszcz�ciem post�powania, a 
warto�� niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% warto�ci umowy. 
3) w stosunku do Firmy, któr� reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadło�ci, z 
wyj�tkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadło�ci doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym 
postanowieniem s�du, je�eli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj� maj�tku 
upadłego. 
4) Firma, któr� reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyj�tkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, 
odroczenia, rozło�enia na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymania w cało�ci wykonania decyzji 
wła�ciwego organu. 
5) osoby okre�lone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przest�pstwo 
popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przeciwko prawom osób 
wykonuj�cych prac� zarobkow�, przest�pstwo przeciwko �rodowisku, przest�pstwo przekupstwa, 
przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia 
korzy�ci maj�tkowych, a tak�e za przest�pstwo skarbowe lub przest�pstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo zwi�zku maj�cych na celu popełnienie przest�pstwa lub przest�pstwa skarbowego 
6) w stosunku do Firmy, któr� reprezentujemy, S�d nie orzekł zakazu ubiegania si� o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro�b� kary. 
7) w przypadku wykonawcy b�d�cego osob� fizyczn�, nie zostałem / zostałam prawomocnie skazany 
/ skazana za przest�pstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj�cym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si� wyroku. 
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8) Firmy, któr� reprezentujemy, b�d�c� spółk� jawn�, spółk� partnersk�, spółk� komandytow�, spółk� 
komandytowo-akcyjn� lub osob� prawn�, nie skazano prawomocnie za przest�pstwo, o którym mowa w art. 
9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywaj�cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia si� wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarz�du, komplementariusza lub 
urz�duj�cego członka organu zarz�dzaj�cego  
 
Na potwierdzenie spełnienia wy�ej wymienionych warunków do oferty zał�czam wszelkie dokumenty i 
o�wiadczenia wskazane przez zamawiaj�cego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Zał�cznik nr 4 do SIWZ 
 
O�WIADCZENIE DOTYCZ	CE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowo�� ................................................   Data ..................... 
 
 
Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówie� publicznych składam list� podmiotów nale��cych do tej 
samej grupy kapitałowej: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
O�wiadczam, �e nie nale�� do grupy kapitałowej / �e podmiot, który reprezentuj� nie nale�y do grupy 
kapitałowej *. 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
* Niepotrzebne skre�li� 
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Zał�cznik nr 5 do SIWZ 
 
O�WIADCZENIE 
E OSOBY, KTÓRE B�D	 UCZESTNICZY� W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA, POSIADAJ	 WYMAGANE UPRAWNIENIA 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowo�� ..............................................   Data ....................... 
 
 
O�wiadczam, �e osoby, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, w szczególno�ci osoby 
wskazane w Wykazie osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia posiadaj� wszelkie 
wymagane ustawowo uprawnienia niezb�dne do wykonania przedmiotu niniejszego post�powania. 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Zał�cznik nr 6 do SIWZ 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowo�� ..............................................   Data ....................... 
 
 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE B�D	 UCZESTNICZY� W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA   
 
Wykaz osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, niezale�nie od tego czy s� one 
zatrudnione bezpo�rednio przez wykonawc�, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
do�wiadczenia i wykształcenia niezb�dnych do wykonania zamówienia, a tak�e zakresu wykonywanych 
przez nie czynno�ci wymagany jest w celu potwierdzenia, �e wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia  
  
Lp.     Imi� i Nazwisko                       Tel. kontaktowe, 

fax. 

Kwalifikacje / 

Wykształcenie 

Zakres wykonywanych 

czynno�ci  

1.  

 

   

2.     

3.     

4.     

   
        
Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



�

Zamawiaj�cy : Gmina Izbicko 
Nazwa zadania: Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowo�ci Izbicko 

Numer sprawy: ZP.271.1.2014 

                                                                                                                                                                  
�

���

�

Je�eli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów nale�y 
do powy�szego wykazu doł�czy� dokumenty dotycz�ce: 

• zakresu dost�pnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
•  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc�, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
• charakteru stosunku, jaki b�dzie ł�czył wykonawc� z innym podmiotem, 
•  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Zał�cznik nr 7 do SIWZ 
 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowo�� ................................................   Data ..................... 
 
  
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
warto�ci, daty i miejsca wykonania oraz z zał�czeniem dowodów dotycz�cych najwa�niejszych robót, 
okre�laj�cych, czy roboty te zostały wykonane w sposób nale�yty oraz wskazuj�cych, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo uko�czone wymagany jest w celu potwierdzenia, �e 
wykonawca posiada niezb�dn� wiedz� oraz do�wiadczenie 
 
Lp.  Odbiorca / Miejsce 

wykonania                         

Warto��  

wykonanego 

zamówienia 

Zakres przedmiotowy Termin realizacji  - 

rozpocz�cie i  

zako�czenie inwestycji 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

   

 
 

Dowodami, o których mowa powy�ej s� po�wiadczenie lub inne dokumenty - je�eli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska� po�wiadczenia. 
W niniejszym post�powaniu dopuszczalne jest zło�enie zamiast po�wiadczenia, o którym mowa powy�ej, 
dokumentów potwierdzaj�cych, �e roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo uko�czone 
Je�eli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiaj�cego, którym jest 
Nazwa zamawiaj�cego, Wykonawca nie ma obowi�zku przedkładania dowodów, o których mowa powy�ej. 
Je�eli wykonawca polega na wiedzy i do�wiadczeniu innych podmiotów nale�y do powy�szego wykazu 
doł�czy� dokumenty dotycz�ce: 
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• zakresu dost�pnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc�, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
•  charakteru stosunku, jaki b�dzie ł�czył wykonawc� z innym podmiotem, 
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Zał�cznik nr 8 do SIWZ 
-projekt- 
U M O W A N R  ZP.271.1.2014 
 
W dniu ......………… 2012 r. w Izbicku  pomi�dzy: Gmin� Izbicko z siedzib�   w  Izbicku,                                  
ul. Powsta�ców �l�skich 12, 47-180 Izbicko reprezentowan� przez: ……………………………, zwan� dalej 
"Zamawiaj�cym" 
a 
………………………………………………………………………………………………… reprezentowan� 
przez: ………………………………………………………………………… 
zwan� dalej "Wykonawc�"  
została zawarta umowa nast�puj�cej tre�ci: 
 

 
§ 1  

         PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa muszli koncertowej na boisku 
sportowym w miejscowo�ci Izbicko, numer sprawy: ZP.271.1.2014 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z  wymaganiami okre�lonymi 
przez Zamawiaj�cego, zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

  § 2  
         OBOWIAZKI STRON 

 
1. Do obowi�zków Zamawiaj�cego nale�y: 
  1) protokolarnie przekazanie frontu robót, 
  2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzie� przekazania frontu robót, 
  3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, 
  4) Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
wykonywanych robót. 
  5) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jej nale�ytego wykonania. 
2. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y: 
  1) przyj�cie frontu robót, 
  2) utrzymanie porz�dku, ochrona mienia znajduj�cego si� na terenie budowy, 
  3) przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy, a w szczególno�ci ppo�. w 
trakcie wykonywania robót . 
  4) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, je�eli b�dzie to niezb�dne dla zachowania terminu 
wykonania robót. 
  5) wykonanie przedmiotu umowy w terminie, 
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  6) stosowanie materiałów i urz�dze� posiadaj�cych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zapewniaj�cych sprawno�� eksploatacyjn� przedmiotu umowy. Wszelkie odst�pstwa od 
pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiaj�cego materiałów, elementów i urz�dze� musz� uzyska� 
pisemn� aprobat� Zamawiaj�cego; 
  7) współpraca z przedstawicielami Zamawiaj�cego, 
  8) Wykonawca zobowi�zany jest zapewni� wykonanie i kierowanie robotami obj�tymi umow� przez osoby 
posiadaj�ce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, gwarantuj�cych poprawno�� i 
wła�ciw� jako�� wykonanych robót.  
  9) zapewnienie odpowiedniego sprz�tu, materiałów i innych urz�dze� oraz wszelkich 
przedmiotów niezb�dnych do zgodnego z umow� wykonania przedmiotu umowy, 
  10) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiaj�cemu i 
inspektorowi nadzoru celem dokonania wpisów i potwierdze�, 
  11) przygotowanie dokumentów do ko�cowego odbioru, 
  12) uporz�dkowanie terenu budowy po zako�cze3niu robót, 
  13) stosowanie si� do zasad wykonania i odbioru robót okre�lonych w STWiOR  

 
   §3 

PODWYKONAWCY  
 

1. Wykonawca mo�e powierzy�, zgodnie z ofert� Wykonawcy, wykonanie cz��ci robót 
podwykonawcom pod warunkiem, �e posiadaj� oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca zwraca si� z wnioskiem do Zamawiaj�cego o wyra�enie zgody na  podwykonawc�, 
który b�dzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 
przedstawia umow� lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomi�dzy Wykonawc� a 
podwykonawc� powinien w szczególno�ci zastrzega� spełnienie przez podwykonawc� wymaga� 
zwi�zanych z gwarancj� i r�kojmi�. 
3. Zamawiaj�cy mo�e za��da� od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzaj�cych 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiaj�cy wyznacza termin na dostarczenie powy�szych 
dokumentów, termin ten jednak nie mo�e by� krótszy ni� 7 dni. 
4. Zamawiaj�cy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku mo�e zgłosi� sprzeciw lub zastrze�enia i 
��da� zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 
5. Je�eli Zamawiaj�cy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawc� umowy z 
podwykonawc� lub jej projektu wraz z cz��ci� dokumentacji dotycz�c� wykonania robót 
okre�lonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na pi�mie sprzeciwu lub zastrze�e�, uwa�a si�, �e 
wyraził zgod� na zawarcie umowy. 
6. Umowa pomi�dzy Wykonawc� a podwykonawc� powinna by� zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem niewa�no�ci. 
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawc� realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowi�zany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia nale�nego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatno�ci okre�lonych w umowie z Podwykonawc�. 
8. Je�eli w terminie okre�lonym w umowie z Podwykonawc� Wykonawca nie dokona w cało�ci lub 
w cz��ci zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci si� z ��daniem zapłaty 
tego wynagrodzenia bezpo�rednio przez Zamawiaj�cego na podstawie art. 647¹ §5 k.c. i 
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udokumentuje zasadno�� takiego ��dania faktur��zaakceptowan� przez Wykonawc� i dokumentami 
potwierdzaj�cymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiaj�cy zapłaci na rzecz 
Podwykonawcy kwot� b�d�c� przedmiotem jego ��dania.�
9. Zamawiaj�cy dokona potr�cenia powy�szej z płatno�ci przysługuj�cej Wykonawcy. 
10. Do zawarcia przez podwykonawc� umowy z dalszym podwykonawc� jest wymagana zgoda 
Zamawiaj�cego i Wykonawcy. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno�ci za 
wykonanie obowi�zków wynikaj�cych z umowy i obowi�zuj�cych przepisów prawa. Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
                  

     § 4  
ODBIÓR 
 

1. Przedmiotem odbioru robót b�dzie odbiór ko�cowy. 
2. Strony ustalaj�, �e przedmiotem odbioru ko�cowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia obj�tego niniejsz� umow�, potwierdzonym protokołem odbioru ko�cowego.  
3. Integraln� cz��ci� protokołów odbioru stanowi� b�d� wymagane dokumentacje – np. certyfikaty 

jako�ci, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w j�zyku polskim oraz instrukcje 
dotycz�ce eksploatacji.                                                                                                                                             

4. W odbiorach uczestnicz� przedstawiciele: Zamawiaj�cego i Wykonawcy. 
5. Wykonawca zgłosi Zamawiaj�cemu gotowo�� do odbioru ko�cowego, pisemnie 

bezpo�rednio w siedzibie Zamawiaj�cego. 
6. Zamawiaj�cy wyznaczy i rozpocznie czynno�ci odbioru ko�cowego w terminie 7 dni roboczych od 

daty zawiadomienia go o osi�gni�ciu gotowo�ci do odbioru ko�cowego. 
7. Zamawiaj�cy zobowi�zany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru ko�cowego, w terminie 

14 dni od dnia rozpocz�cia tego odbioru. 
8. Za dat� wykonania przez Wykonawc� zobowi�zania wynikaj�cego z niniejszej Umowy, uznaje si� dat� 

odbioru, stwierdzon� w protokole odbioru ko�cowego. 
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiaj�cy mo�e odmówi� odbioru do 

czasu ich usuni�cia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiaj�cego. 

10. W razie nie usuni�cia w ustalonym terminie przez Wykonawc� wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze ko�cowym, w okresie gwarancji oraz przy przegl�dzie gwarancyjnym, Zamawiaj�cy jest 
upowa�niony do ich usuni�cia na koszt Wykonawcy. 

 
§ 5 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA  
 

1. Termin rozpocz�cia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si� z dniem 
          protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy. 

2. Termin zako�czenia inwestycji 31.07.2014r. 
3. Przez zako�czenie przedmiotu umowy rozumie si� dokonanie odbioru ko�cowego, przekazanie 

Zamawiaj�cemu wszystkich znajduj�cych si� w posiadaniu Wykonawcy dokumentów. 
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  § 6 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIA 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysoko�ci .................................zł brutto, słownie : ……………. 
Kwota powy�sza obejmuje podatek VAT w wysoko�ci ..........................zł, słownie: ………. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 
zwi�zane z realizacj� robót obj�tych dokumentacj� projektow� oraz specyfikacj�                               
techniczn� wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów zwi�zanych z realizacj� przedmiotu umowy, a tak�e oddziaływania innych czynników 
maj�cych lub mog�cych mie� wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pomini�cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mo�e by� 
podstaw� do ��dania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego okre�lonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. Rozliczenie pomi�dzy Stronami za wykonane roboty nast�pi  jedn� faktur� ko�cow� 
wystawion� przez Wykonawc� i na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru 
ko�cowego  robót. 

5. Płatno�� przelewem nast�pi na wskazany przez Wykonawc� rachunek bankowy w terminie 
do 30 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 
Nazwa banku i nr konta Wykonawcy ………………………………………………. 

6. Za nieterminow� płatno�� wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczy� 
odsetki ustawowe. 

 
        § 7 

             ZABEZPIECZENIE NALE	YTEGO WYKONANIA  UMOWY 
 

1. Strony potwierdzaj�, �e przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w §6 pkt. 1, tj. ……..zł (słownie:………… )  w formie: 
…………….�

2. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
nast�puj�cych terminach: 

1) 70% wysoko�ci zabezpieczenia – w ci�gu 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru ko�cowego, 

2) 30% wysoko�ci zabezpieczenia – w ci�gu 15 dni od upływu okresu r�kojmi za wady 
lub gwarancji jako�ci. 

3. Zamawiaj�cy wstrzyma si� ze zwrotem cz��ci zabezpieczenia nale�ytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usun�ł w 
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres 
gwarancji ulega wydłu�eniu o czas potrzebny na usuni�cie wad. 

4. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszcze� zamawiaj�cego w przypadku nie 
wywi�zywania si� z ustale� okre�lonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych 
na usuni�cie nieprawidłowo�ci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuni�cia w 
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wyznaczonym terminie, zamawiaj�cy zleci ich wykonanie ze �rodków wniesionych na 
zabezpieczenie nale�ytego wykonania zobowi�za� umowy 

 
§ 8 

GWARANCJA I REKOJMIA  
 

1.Strony postanawiaj�, i� odpowiedzialno�� Wykonawcy z tytułu r�kojmi za wady przedmiotu umowy 
wynikaj�ce z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji –dokument 
gwarancyjny stanowi zał�cznik nr 8a do umowy. 
2.Wykonawca udziela Zamawiaj�cemu 36 – miesi�cznej gwarancji i r�kojmi na wykonany przedmiot 
umowy, licz�c od dnia odbioru i przekazania w u�ytkowanie wszystkich obiektów b�d�cych przedmiotem 
odbioru. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi�zuje si� do bezpłatnego usuni�cia wad i usterek w 
terminie 7 dni licz�c od daty pisemnego (faksem lub listem) powiadomienia przez Zamawiaj�cego. 
Okres gwarancji zostanie przedłu�ony o czas naprawy. 
4. Wady, które wyst�piły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiaj�cego, 
Wykonawca usunie w ci�gu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
5. Zamawiaj�cy ma prawo dochodzi� uprawnie� z tytułu r�kojmi za wady, niezale�nie od 
uprawnie� wynikaj�cych z gwarancji. 
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równie� po okresie r�kojmi, 
je�eli Zamawiaj�cy zawiadomi Wykonawc� o wadzie przed upływem okresu r�kojmi. 
7. Je�eli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiaj�cego 
na ich usuni�cie, to Zamawiaj�cy mo�e zleci� usuni�cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
W tym przypadku koszty usuwania wad b�d� pokrywane w pierwszej kolejno�ci z zatrzymanej 
kwoty b�d�cej zabezpieczeniem nale�ytego wykonania umowy. 
8. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze ko�cowym w formie pisemnej. 
9. Okres gwarancji ulega wydłu�eniu o czas potrzebny na usuni�cie wad. 
 
      § 9  

ZMIANA UMOWY 
 

Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, w 
przypadku wyst�pienia ni�ej wymienionych okoliczno�ci, których Zamawiaj�cy nie był w stanie 
przewidzie� przed publikacj� ogłoszenia o przetargu:                                                     
Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunków:  

a. Zmiana nazwy firmy, danych adresowych, zmiana osób uprawnionych do podpisania umowy, 
b�d�  osób odpowiedzialnych za kierowaniem budowy,  zmiana numeru konta bankowego – 
je�eli wymienione wy�ej zmiany nast�piły po zawarciu umowy,  

b. Wyst�pienie robót zamiennych, 
c. Przesuni�cie terminu wykonania przedmiotu umowy, je�eli z przyczyn od Wykonawcy 

niezale�nych, których nie mo�na było prze� w chwili zawarcia umowy, nie jest mo�liwe 
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okoliczno�ciami takimi b�d�: 
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niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne,  awarie, akty wandalizmu , siła wy�sza w rozumieniu 
kodeksu cywilnego, 

d. wyst�pienie innych wyj�tkowych okoliczno�ci, niezale�nych od Stron umowy, których nie 
mogły one przewidzie� w chwili zawierania umowy wpływaj�cych na jej realizacj�, 

e. strona wyst�puj�ca o zmian� zawartej umowy zobowi�zana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczno�ci. Wniosek o zmian� postanowie� umowy musi by� wyra�ony na 
pi�mie. Wszelkie zmiany do umowy mog� nast�pi� za zgod� obu stron i  wymagaj� formy 
pisemnej ( aneks ) pod rygorem niewa�no�ci. 

 
§ 9 

GWARANCJA I REKOJMIA  
 

1.Strony postanawiaj�, i� odpowiedzialno�� Wykonawcy z tytułu r�kojmi za wady przedmiotu umowy 
wynikaj�ce z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji –dokument 
gwarancyjny stanowi zał�cznik nr 5a do umowy. 
2.Wykonawca udziela Zamawiaj�cemu 36 – miesi�cznej gwarancji i r�kojmi na wykonany przedmiot 
umowy, licz�c od dnia odbioru i przekazania w u�ytkowanie wszystkich obiektów b�d�cych przedmiotem 
odbioru. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi�zuje si� do bezpłatnego usuni�cia wad i usterek w 
terminie 7 dni licz�c od daty pisemnego (faksem lub listem) powiadomienia przez Zamawiaj�cego. 
Okres gwarancji zostanie przedłu�ony o czas naprawy. 
4. Wady, które wyst�piły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiaj�cego, 
Wykonawca usunie w ci�gu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
5. Zamawiaj�cy ma prawo dochodzi� uprawnie� z tytułu r�kojmi za wady, niezale�nie od 
uprawnie� wynikaj�cych z gwarancji. 
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równie� po okresie r�kojmi, 
je�eli Zamawiaj�cy zawiadomi Wykonawc� o wadzie przed upływem okresu r�kojmi. 
7. Je�eli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiaj�cego na ich usuni�cie, to Zamawiaj�cy mo�e zleci� usuni�cie wad stronie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad b�d� pokrywane w pierwszej kolejno�ci 
z zatrzymanej kwoty b�d�cej zabezpieczeniem nale�ytego wykonania umowy. 
8. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze ko�cowym w formie pisemnej. 
9. Okres gwarancji ulega wydłu�eniu o czas potrzebny na usuni�cie wad. 
   

§ 10  
KARY UMOWNE  
 

Strony ustalaj�, �e form� odszkodowania b�d� kary umowne z nast�puj�cych tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne: 
1) za opó�nienie w uko�czeniu przedmiotu umowy, jak równie� za opó�nienie w usuni�ciu wady 
stwierdzonej przy odbiorze ko�cowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a tak�e w okresie gwarancji - 
w wysoko�ci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy za ka�dy dzie� 
opó�nienia. 



�

Zamawiaj�cy : Gmina Izbicko 
Nazwa zadania: Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowo�ci Izbicko 

Numer sprawy: ZP.271.1.2014 

                                                                                                                                                                  
�

���

�

2) za odst�pienie od umowy nie spowodowane win� Zamawiaj�cego w wysoko�ci 10 % warto�ci 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
2. Je�eli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiaj�cy mo�e dochodzi� odszkodowania 
uzupełniaj�cego. 
3. Roszczenie o zapłat� kar umownych z tytułu opó�nienia, ustalonych za ka�dy rozpocz�ty dzie� 
opó�nienia staje si� wymagalne: 
1) za pierwszy rozpocz�ty dzie� opó�nienia - w tym dniu, 
2) za ka�dy nast�pny rozpocz�ty dzie� opó�nienia - odpowiednio w ka�dym z tych dni. 
4. Zamawiaj�cy mo�e usun�� w zast�pstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuni�te w 
terminie wyznaczonym. Zamawiaj�cy ma obowi�zek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze 
zast�pczego usuni�cia wad. Zast�pcze usuni�cie wady nie zwalnia z obowi�zku zapłaty kar umownych, 
które naliczane s� do momentu zast�pczego usuni�cia wady. 
5. W przypadku odst�pienia od Umowy przez Zamawiaj�cego nie spowodowanego win� Wykonawcy 
zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie nale�ne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru cz��ci przedmiotu umowy. 
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych. 

 
§ 11  

ODSTAPIENIE OD UMOWY  
Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy w terminie 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci o wyst�pieniu istotnej 
zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy nie le�y w interesie publicznym, czego nie mo�na 
było przewidzie� w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
nale�ne z tytułu wykonania cz��ci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

 
§ 12  

POSTANOWIENIA KONCOWE  
1. W imieniu Zamawiaj�cego osob� uprawnion� do kontaktów z Wykonawc� jest -  ……………..  
2. Osob� uprawnion� do kontaktów z Zamawiaj�cym po stronie Wykonawcy jest-  ……………… 
3. Wszelkie spory, mog�ce wynikn�� z tytułu niniejszej umowy, b�d� rozstrzygane przez s�d 
wła�ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj�cego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� stosuje si� przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówie� publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. 
5. Umow� sporz�dzono w 3 jednobrzmi�cych egzemplarzach , 2 egz. otrzymuje Zamawiaj�cy, 1 
egz. Wykonawca. 
 
 
Zamawiaj�cy         Wykonawca 
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DOKUMENT GWARANCYJNY 
zał�cznik  nr 8a do umowy 

 

Wykonawca : ……………………………………………………………  

reprezentowany przez :  

………………………………………..  

………………………………………..  

 

udziela Zamawiaj�cemu : Gminie Izbicko, reprezentowanej przez ……………………………………. 

36 -miesi�cznej gwarancji na wykonane roboty w ramach realizacji zadania pn.:  

Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowo�ci Izbicko 
Numer sprawy: ZP.271.1.2014 
 

licz�c od daty odbioru przedmiotu umowy nr …………………. z dnia ………………   

Wykonawca o�wiadcza, �e przedmiot gwarancji został wykonany z nale�yt�  

jako�ci� i zgodnie z umow�. 

 

WARUNKI GWARANCJI / ZAKRES ODPOWIEDZIALNOCI WYKONAWCY / TERMINY  

 

1. Okres gwarancji liczy si� od daty odbioru ko�cowego przedmiotu umowy.  

2. Odpowiedzialno�� z tytułu gwarancji ponosi wył�cznie Generalny Wykonawca Robót.  

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni:  

3.1 prawidłowe funkcjonowanie obiektu budowlanego, czym umo�liwi  niezakłócone  przez wady 
korzystanie z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;  

 3.2  utrzymanie obiektu budowlanego zgodnie z jako�ci� robót na podstawie których                           
obiekt został wybudowany, okre�lonych w § 1 ust. 1 umowy; 

4.W ramach gwarancji Wykonawca zobowi�zuje si� w ci�gu 7 dni od daty zgłoszenia faksem przez 
Zamawiaj�cego, z opisem wady, usun�� na własny koszt zaistniałe usterki i wady oraz doprowadzi� 
przedmiot umowy do stanu zgodnego z § 1 ust.1 umowy na podstawie której został wykonany.  

5. Zamawiaj�cy udost�pni obiekt budowlany celem dokonania przegl�du gwarancyjnego i przeprowadzenia 
prac konserwacyjnych.  
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6. Wykonawca mo�e powierzy� obowi�zek naprawy gwarancyjnej osobie trzeciej, b�d�cej 
wyspecjalizowan� jednostk�. Nie ma to jednak wpływu na odpowiedzialno��. Wykonawcy z tytułu 
obowi�zków gwarancyjnych jak i na odpowiedzialno�� za jako�� napraw gwarancyjnych.  

7. Zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialno�ci gwarancyjnej nast�pi w wypadku udowodnienia przez 
Wykonawc�. zaistnienia wady w wyniku działania siły wy�szej, z zachowania si� Zamawiaj�cego lub osoby 
trzeciej, za które nie ponosi on odpowiedzialno�ci.  

8. W przypadku dokonania istotnej naprawy gwarancyjnej, termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu 
do naprawianej cz��ci lub wydania nowej rzeczy lub te� od dnia zwrócenia rzeczy istotnie naprawionej. 
Naprawa b�dzie istotna chocia�. nakład pracy do jej wykonania b�dzie niedu�y ale ze wzgl�du na znaczenie 
jakie dana cz��� odgrywa dla u�yteczno�ci całego przedmiotu umowy a nie usuni�cie wady porwanie 
zmniejszyłoby jego u�yteczno��.  

8. Uprawnienia wynikaj�ce z gwarancji mog� by� dochodzone tak�e po upływie okresu gwarancyjnego, 
je�li Zamawiaj�cy zawiadomi Wykonawc� o wadzie prze upływem terminu gwarancji.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przyst�pi do spełnienia obowi�zków wynikaj�cych z gwarancji w 
terminie okre�lonym w pkt. 4, zamawiaj�cy skorzysta z zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy.  

10. Zamawiaj�cy, pod gro�b� utraty uprawnie� gwarancyjnych zapewnia, �e w okresie gwarancyjnym nie 
b�dzie samodzielnie dokonywał istotnych zmian w obiekcie (napraw, przeróbek, itp.)  

 

 

 

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

/ miejscowo��, data /                                                                            / podpis Wykonawcy /  
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