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I.

Zamawiający:
Zespół Szkół im. Bohaterów Grudnia 70 w Łęgowie
ul. Szkolna 9
83-031 Łęgowo
nr tel 058 682 85 24
e-mail: zslego@wp.pl
www.zslego.neostrada.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej PZP.
III.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie samonośnej (posadowionej na fundamencie bez możliwości mocowania do konstrukcji hali) sztucznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni ok. 45m² na terenie hali
sportowej Zespołu Szkół w Łęgowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Gminy Pruszcz Gdański i
zgody autora projektu hali sportowej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do siwz i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia jest objęty CPV 45212200-8.
IV.
Informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania oferty.
1. Wykonawcy przedstawią swoje warunki cenowe na formularzu oferty – załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przez podwykonawców. Zakres robót, które Wykonawca robót
będzie wykonywał za pomocą podwykonawcy, zostanie ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym uzależniona jest od dostarczenia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą. W umowie tej winny znaleźć się zapisy o terminach płatności za wykonane roboty przez Podwykonawcę, które winny być wcześniejsze od terminów płatności Zamawiającego na
rzecz Wykonawcy za te roboty, zapis o obowiązku złożenia przez Podwykonawcę po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty oświadczenia, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty oraz zapis o przelewie przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania robót
objętych niniejszym postępowaniem do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy - w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawcy
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie objętym
przedmiotem zamówienia), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
7. Oferta powinna byś sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub
jego upełnomocnionego przedstawiciela.
8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
9. Wszystkie zmiany, poprawki i skreślenia muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
10. Treść załączników do siwz nie może ulec zmianie. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
11. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną.
12. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z oznaczeniem
„oferta: ścianka wspinaczkowa” z dokładnym adresem wykonawcy, tak aby w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.
13. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w siwz zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu na wniesienie protestów.
14. Oferta sporządzona na załączonym formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów Zamawiającego.
15. Wykonawcy na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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16. W przypadku przystąpienia do postępowania wykonawców określonych w pkt. 15 Zamawiający będzie
wymagał przedstawienia w ofercie dla każdego z podmiotów osobno następujących dokumentów i
świadczeń określonych w ust. VII pkt. 2 i 3.
17. Przed dniem podpisania umowy podmioty występujące wspólnie w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych zobowiązane są do dostarczenia umowy konsorcjum.
V.
Terminy:
1. Termin wykonania zamówienia –w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia to znaczy: w ciągu
ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należy wykazać zrealizowanie co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu ścianki wspinaczkowej o powierzchni nie mniejszej
niż 45m2 oraz dysponować kierownikiem robót z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi,
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie przez członków komisji przetargowej na
zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o niżej wymienione dokumenty, które to winny zostać dołączone
do ofert.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
VII.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w celu potwierdzenia warunków określonych w rozdziale VI oraz innych dokumentów jakie należy załączyć do oferty:
1. formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,
że roboty te zostały wykonane należcie – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do siwz,
5. wykaz osób uprawnionych do prowadzenia robót (zgodnie z treścią załącznika nr 5 do siwz) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób,
6. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe i członkostwo w izbie inżynierów budownictwa osób
wskazanych w załączniku nr 5 do siwz, a przypadku podmiotów zagranicznych innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2.
VIII.
Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 3 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument
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ten powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XI.
Oferty należy składać w:

IX.

w sekretariacie Zespołu Szkół im. Bohaterów Grudnia 70 w Łęgowie
do dnia 19.08.2009r. do godz. 09.00
XII.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna na parterze – o godz. 09.15.
XIII.
Sposób obliczenia ceny.
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto za całość zamówienia cyfrowo i słownie biorąc pod uwagę
opis przedmiotu zamówienia (rozdział III siwz), załącznik nr 1 do siwz oraz specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót, w złotych polskich (PLN). Podatek VAT w niniejszym zamówieniu wynosi
22%.
2. Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać w ofercie podstawę
prawną takiego działania. Wcześniej (przed złożeniem oferty) zobowiązany jest zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie powyższego.
3. Cena oferty będzie ryczałtem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, poz.93 z późn. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco:
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
lub kosztów prac.
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.
4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
niniejszego zamówienia (w tym koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i
zaplecza budowy, zaopatrzenia w wodę, w energię , dojazdy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa
na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ i innych czynności niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w
okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana, z wyjątkiem okoliczności wymienionych
w rozdziale XVIII niniejszej siwz.
5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania
zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
6. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do siwz.
7. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
XIV.
Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 100%.
2. Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt., reszta
wykonawców zgodnie z poniższym wzorem:
AN= Cmin /Cr x 100
gdzie:
An – wartość punktowa oferty rozpatrywanej
Cmin – najniższa cena brutto w zbiorze ofert nie odrzuconych
Cr – cena brutto oferty rozpatrywanej
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów przyznanych według zasad określonych powyżej.
XV.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty złożonego w formach dopuszczonych ustawą najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
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tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych w umowie.
XVI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści siwz.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie siwz wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz informacje te umieści na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający może zmienić treść SIWZ przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona
przez Zamawiającego zmiana zostanie dostarczona wszystkim wykonawcom, którzy pobrali siwz i będzie dla nich obowiązująca. Informacja o zmianie siwz ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych porozumiewanie Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku przesyłania informacji faxem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
6. Protest można złożyć w formie pisemnej lub faxem, przy czym oryginał należy niezwłocznie przesłać
pocztą lub złożyć osobiście w biurze podawczym Zamawiającego.
7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest Elżbieta Działoszewska nr tel. 058
682 85 24
8. Spotkania z wykonawcami nie przewiduje się.
XVII.
Pouczenie o środkach odwoławczych
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
XVIII. Istotne postanowienia umowne
1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do
siwz.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z zamawiającym umowę na warunkach określonych w
w/w projekcie.
3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z
uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia.
1) Zmiana terminu zakończenia robót:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego: wstrzymanie robót przez
Zamawiającego,
b) zmiany będące następstwem działania innych organów np. dotyczących wydania zezwoleń i uzgodnień,
odmowy wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy,
c) inne niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności, wskutek których niemożliwe będzie
ukończenie zamówienia w terminie umownym.
Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
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Załącznik nr 1 do siwz
FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie samonośnej sztucznej ścianki wspinaczkowej
na terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Łęgowie
..........................................., dnia ............................
(Miejscowość)
Zespół Szkół im. Bohaterów Grudnia 70 w Łęgowie
ul. Szkolna 9
83-031 Łęgowo
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym opublikowanym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego, a także po zapoznaniu się z:
•
specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
•
projektem umowy,
•
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
•
wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczących wykonania w/w zadania*
my, niżej podpisani, reprezentujący:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
nr fax Wykonawcy .............................................................,
nr tel. Wykonawcy .............................................................,
e – mail Wykonawcy ..........................................................
1.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania robót określonych w SIWZ.
2. Oświadczamy, że dokumenty wymienione we wstępie przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy wykonanie i zakończenie prac w terminie określonym w SIWZ.
3. Oświadczamy, że realizację zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową:
brutto ........................................................................ zł w tym należny 22% podatek VAT
(słownie cena brutto: ............................................................................................................................................zł )
4. Cena określona w pkt. 3 niniejszego formularza ofertowego obejmująca wszystkie opłaty, koszty i podatki obliczone na podstawie załączonych do siwz dokumentów.
5. Zobowiązuję się do dostarczenia umowy konsorcjum przed dniem podpisania umowy**
6. W przypadku wyboru naszej oferty zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie złożone w
formie ........................................
7. Zamierzam
powierzyć
podwykonawcom
następujące
części
zamówienia: ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
8. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
9. Na wykonane roboty udzielamy 24 miesięcy gwarancji.
10. Oferta nasza jest ważna przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
11. Upoważniamy niniejszym Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie doświadczeń, dokumentów
i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia technicznych aspektów naszej oferty. Do tych celów upo6

ważniamy
każdą
osobę
publiczną,
bank
lub
przedsiębiorstwo
wymienione
w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń zawartych w załącznikach.

....................................................................
(podpisy i pieczęcie upełnomocnionych
przedstawicieli)
*) skreślić, jeżeli Zamawiający nie dostarczył wyjaśnień
**) skreślić jeżeli nie wystąpi
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Załącznik nr 3 do siwz
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu wymagań stawianych art. 22 ust. 1 ustawy
Nazwa przedsiębiorstwa ...................................................................................................................................
Adres przedsiębiorstwa ..................................................................................................................................
Oświadczam, że firma nasza spełnia wymogi art. 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych to znaczy:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ustawy.
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację
majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
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przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1
pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą.
...............................................................
(Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do siwz
WYKAZ
zadań zgodnych z wymogami SIWZ
Nazwa przedsiębiorstwa .........................................................................................................
Adres przedsiębiorstwa ..........................................................................................................

Nazwa zadania (proszę podać
powierzchnie ścianki)

Nazwa i adres Zamawiającego

Termin realizacji

Wartość
w tys. zł.

..............................................................
(Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do siwz
WYKAZ
osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem
Nazwa przedsiębiorstwa ....................................................................................................................................
Adres przedsiębiorstwa ......................................................................................................................................

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

OPIS UPRAWNIEŃ

W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia.
..............................................................
(Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do siwz
Projekt umowy
UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR ….................................
zawarta w dniu ...................... pomiędzy Zespołem Szkół im. Bohaterów Grudnia 70 z siedzibą w Łęgowie przy
ul. Szkolnej 9 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez Elżbietę Działoszewską
a
.................................................... zwaną dalej WYKONAWCĄ
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania samonośną (posadowioną na fundamencie bez
możliwości mocowania do konstrukcji hali) sztuczną ściankę wspinaczkową o powierzchni ok. 45m² na
terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Łęgowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Gminy
Pruszcz Gdański i zgody autora projektu hali sportowej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr
1 do umowy i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Podstawą opracowania umowy są:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania ZP/1/2009
b) Oferta WYKONAWCY z dnia ...............................
§2
TERMINY REALIZACJI
1. Zakończenie robót – w terminie …................ dni od dnia podpisania umowy.
2. Za datę zakończenia robót uznana będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
§3
CENA:
1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ......................zł (słownie: s.............................. złotych) w tym należny 22% podatek VAT zgodnie z ofertą WYKONAWCY.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
3. Waloryzacji cen z oferty w związku z rzeczywistą inflacją nie przewiduje się.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur:
1. Strony ustalają jednokrotne wystawienie i płatność faktury.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, bezusterkowego oraz
rozliczenie końcowe potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
3. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawców płatność nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę (przed upływem terminu płatności Zamawiającego) oryginału oświadczenia Podwykonawcy, że
otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty. W przypadku nie dostarczenia tego oświadczenia Zamawiający przeleje wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu
Podwykonawcy należnemu od Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek bankowy Podwykonawcy
wskazany w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Przekazanie WYKONAWCY placu budowy na podstawie protokołu przekazania placu budowy.
2. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego pełnić będzie .........................................
3. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Prawa budowlanego.
4. ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany współdziałać z WYKONAWCĄ w sprawach związanych z wykonaniem
czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do oddania do użytku przedmiotu niniejszej
umowy.
§6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
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1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez ZAMAWIAJĄCEGO SIWZ, złożoną ofertą, protokołem wprowadzenia na budowę, postanowieniami niniejszej umowy oraz Prawem Budowlanym.
2. WYKONAWCA rozpocznie roboty niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy w terminie
określonym w §2 ust. 1.
3. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa*/wspólnie z podwykonawcami.
4. Do zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami muszą być dostarczone do Zamawiającego przed
rozpoczęciem przez Podwykonawców robót i zawierać zakres, ilość robót, ich wartość oraz 21 dniowe
terminy płatności i aktualne konto bankowe Podwykonawcy , które stanowią załączniki do niniejszej
umowy.
6. Nie dochowanie terminu płatności przez Wykonawcę i brak oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 5
skutkuje automatycznym przelaniem wynagrodzenia Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy.
7. W przypadku podzlecania robót w zakresie robót zrealizowanych przez Podwykonawcę, WYKONAWCA
w pełni odpowiada za ich jakość i terminowość wykonania. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania
robót lub dotrzymania terminu to może on zażądać od WYKONAWCY zmiany Podwykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przez cały okres trwania budowy Dziennika Budowy, który znajdować się będzie na budowie.
9. Obowiązki kierownika budowy pełni ..................................
10. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych oraz od
odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, zieleni i sieci
oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt terenu na zaplecze socjalno-techniczne.
13. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru
budowlanego, przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.
15. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi dokumentacji projektowej oraz Ustawy Prawo Budowlane (art.10) posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, odpowiadać, co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.
16. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY okazania dokumentów wymienionych w ust. 15
oraz wykonania przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy badań jakościowo-ilościowych stosowanych
materiałów i wyrobów. Materiały niezgodne ze specyfikacją techniczną i ofertą Wykonawcy ZAMAWIAJĄCY może w trakcie trwania robót polecić usunąć z terenu budowy w wyznaczonym terminie, jeżeli
jego zdaniem nie są zgodne z dokumentacją pod względem jakości i proponowanej ceny jednostkowej
w kosztorysie ofertowym.
17. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części ( bądź kradzieży urządzeń)
w trakcie realizacji budowy, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na własny koszt.
18. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu wokół budowy przed
zgłoszeniem do odbioru końcowego.
§7
ODBIORY
1. Odbiór końcowy bezusterkowy wraz z przekazaniem do użytkowania:
1) WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy
oraz pisemnie do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2) Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni od daty wpisu przez WYKONAWCĘ potwierdzi gotowość do odbioru.
3) ZAMAWIAJĄCY, po potwierdzeniu gotowości przez Inspektora Nadzoru, w ciągu 14 dni rozpisuje
odbiór końcowy
4) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, ZAMAWIAJĄCY
może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia.
5) Po usunięciu przez WYKONAWCĘ na własny koszt wad i usterek, ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru uprzednio zakwestionowanych robót.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek nie nadających się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może:
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1) Obniżyć odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY
2) Zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.
3. Odbiór gwarancyjny
1) ZAMAWIAJĄCY w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy, a w razie
stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia.
2) ZAMAWIAJĄCY wyznacza odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji ustalonego
w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia.
3) ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji i
rękojmi na koszt WYKONAWCY przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni.
§8
GWARANCJE
1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, której
bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego obiektu.
2. ZAMAWIAJĄCY może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną gwarancję przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez WYKONAWCĘ.
§9
KARY UMOWNE
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach:
1) za nie dotrzymanie terminu wykonania niniejszej umowy określonego w § 2 ust.2 w wysokości
100,00 zł za każdy dzień zwłoki.
2) za nie terminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 50, 00 zł
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.
3) za nie terminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie okresy gwarancyjnego w wysokości 50, 00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 000, 00
zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności.
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) gdy WYKONAWCA opóźni się w wykonywaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do terminu
określonego w § 2 ust. 2,
2) ogłoszenia upadłości WYKONAWCY lub rozwiązania firmy WYKONAWCY, bądź wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY.
3) gdy WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze sztuką budowlaną i prawem budowlanym oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora nadzoru terminie.
2. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§11
OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1. WYKONAWCA wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót w stosunku do
zawartej umowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót.
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło
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odstąpienie od umowy.
WYKONAWCA usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót.
WYKONAWCA zgłosi do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonane roboty do czasu odstąpienia od
umowy oraz roboty zabezpieczające.
ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia
odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.
§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień
niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba, że zmiana taka została określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla niniejszego postępowania.
W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej
umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach l egz. dla WYKONAWCY i 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

15

