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PIW.Rac.AD.180-15/13/11                                       Racibórz,  29.07.2011r.  

 

         SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dotycząca  wykonania remontu elewacji wraz z dociepleniem  budynku  Powiatowego  

                          Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu przy ul. Katarzyny 6 

 
A.  Informacje wstępne 

1) Zamawiający  

Zamawiającym jest: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu  

Adres: ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz 

Telefon: (32) 415-49-03 Telefaks: 32 415-49-03 w. 17 

Adres e-mail: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl 

witryna www: http:// www.piw-raciborz.pl  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 

Konto bankowe: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Katowice, 

numer: 08 1010 1212 0059 0413 9120 0000 

NIP: 639-170-67-75, Regon: 276285106 

2)  Numer postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem                   

PIW.Rac.AD.180-15/13/11  

Wykonawcy  we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten 

znak. 

3)  Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego  z uwzględnieniem zasad określonych  w  ustawie Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.  (  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759  ze zm. ). 

4)  Informacje uzupełniające 

a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 

"ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono  ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004roku.    (  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759  

ze zm. ); 
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b) W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją znajduje zastosowanie  ustawa 

Prawo zamówień publicznych; 

c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca; 

d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie                     

w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania, 

Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,  którzy:  

• ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert ,  

• złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne ; 

e) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia ( modyfikacji ) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                         

Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 

zamieści te zmiany na stronie internetowej;  

5) Udzielanie wyjaśnień 

Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 

38 ustawy 

a) Pytania i prośby o wyjaśnienia powinny być  przesyłane za pomocą poczty  

elektronicznej: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl j, faksu: 32 415-49-03 w. 17  albo na 

piśmie. Strony mogą zażądać potwierdzenia  informacji na piśmie. Zamawiający 

udzieli odpowiedzi jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji  wpłynął  do 

Zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku Zamawiający może udzielić wyjaśnień, lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim 

Wykonawcom , którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia , 

bez ujawniania źródła zapytania ,  oraz umieści je na stronie internetowej; 
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b) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:                                                     

mgr  Agnieszka Osińska sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu, 

telefon:  32 415-49-03, faks:  32 415-49-03 w. 17,  oraz mgr Jolanta Dambiec – Główna 

Księgowa telefon:  32 415-49-03 w. 22, faks:  32 415-49-03 w. 17, 

adres e-mail: raciborz.piw@wetgiw.gov.pl 

 

B. Przedmiot zamówienia 

      Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane związane z  wykonaniem  remontu elewacji 

wraz z dociepleniem budynku  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu przy ul. 

Katarzyny 6  (CPV  45321000-3) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w :  

1. Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr  7 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr  8 

do  specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

3. Przedmiarze robót  stanowiącym załącznik nr  9 do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

C. Terminy 

a) Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia udzielane będą niezwłocznie, chyba,  że  wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji  wpłynie  do Zamawiającego później,  niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; 

b) Oferty należy składać na piśmie pod rygorem nieważności do dnia 16.08.2011 do              

godz. 11.00  ( sekretariat ); 

c) Publiczne otwarcie ofert nastąpi  16.08.2011  o godz. 11.15  w siedzibie 

Zamawiającego w Sali Konferencyjnej; 

d) Wymagany termin realizacji  :  ostateczny termin realizacji do dnia   do 15.11.2011 r.; 

e) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.  
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D. Wadium 

Zamawiający wymaga  wniesienia wadium. 

1. Zasady wnoszenia wadium: 

a) Wadium powinno być wniesione  do dnia  16.08.2011 r. do godz. 11.00 

z adnotacją: Wadium - nr sprawy:  PIW.Rac.AD.180-15/13/11   

b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1. pieniądzu; 

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym,  że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; 

3. gwarancjach bankowych; 

4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b  ust. 5 pkt. 2  

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

Przedsiębiorczości   (Dz.U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ). 

2. Wysokość wadium:  

4800 zł ( cztery tysiące osiemset złotych) 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać przelane na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Narodowy Bank Polski  Oddział Okręgowy Katowice : 08 1010 1212 0059 0413 9120 0000 

 
 
 

E. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy  Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości umowy brutto w jednej 

z następujących form: 

1) pieniądzu, 

Zabezpieczenie  pieniężne należy wpłacić na konto Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy 

Katowice  nr: 08 1010 1212 0059 0413 9120 0000 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

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

Wykonawca wskaże formę zabezpieczenia w formularzu ofertowym, 

2. Ustalona zgodnie z ust. 1 kwota stanowi zabezpieczenie wykonania zobowiązań 

umownych w okresie trwania umowy i zostanie zwrócona w wysokości 70 % w terminie 

30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez 

Zamawiającego jako należycie wykonanych. Z zabezpieczenia tego będą pokryte roszczenia 

powstałe na tle realizacji umowy; 

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostanie kwota w wysokości 30 % 

zabezpieczenia , ustalonego w ust.1.; 

4. Kwota o której mowa w  pkt 3 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

F. Wymagania techniczne i jakościowe 

 
1) Szczegółowe wymagania techniczne i jakościowe zostały zawarte w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących 

załączniki do niniejszej specyfikacji; 

2) Materiały użyte do  wykonania przedmiotu zamówienia powinny pochodzić z bieżącej 

produkcji; 

3) Wymagana jest co najmniej 60 miesięczna gwarancja na przedmiot zamówienia; 

4)  Kierownik robót musi posiadać uprawnienia  budowlane do kierowania robotami;  

5) Przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego Wykonawca powinien zapoznać się z 

terenem  przyszłych robót. 
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G. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania                                          

oceny spełnienia tych warunków 

1) Wiedza i doświadczenie. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

       O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i 

doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert ( a jeżeli okres 

prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie )  wykonali  co najmniej trzy roboty 

budowlane obejmujące swoim zakresem remont elewacji wraz z dociepleniem   o wartości 

co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) .  

  Ocena spełnienia warunku  będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o 

analizę  dokumentów i oświadczeń dołączonych  do oferty. Wykonawcy niespełniający 

powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego 

postępowania. 

2). Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

   W wykonywaniu zamówienia musi uczestniczyć osoba  posiadająca uprawnienia  do 

kierowania robotami budowlanymi wraz z odpowiednimi kwalifikacjami. Ocena spełnienia 

warunku  będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o analizę  

dokumentów i oświadczeń dołączonych  do oferty. Wykonawcy niespełniający powyższych 

warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania. 

3). Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

 Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia musi być ubezpieczony od 

odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzanej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Ocena spełnienia warunku  będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w 

oparciu o analizę  dokumentów i oświadczeń dołączonych  do oferty. Wykonawcy niespełniający  

powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania. 

 



 7

H. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

1).  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa              

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu ( zgodnie z załącznikiem nr 3 ) do SIWZ , należy przedłożyć: 

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do SIWZ; 

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  - 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - zgodnie z załącznikiem nr 3do SIWZ; 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
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c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

4) Inne dokumenty 

a) W przypadku Wykonawcy – działającego jako spółka cywilna lub konsorcjum wymaga 

się załączenia umowy spółki lub odpowiednio umowy konsorcjum przed zawarciem 

umowy.   W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika. Pełnomocnictwo 

udzielone winno być pod rygorem nieważności  na piśmie i dołączone do oferty. 

b) W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli wartość kontraktu 

przekracza lub jest równa dwukrotności kapitału zakładowego, zobowiązane są do 

dołączenia uchwały  zgromadzenia wspólników wyrażającej zgodę na zawarcie 

kontraktu, chyba że osoby reprezentujące spółkę mają prawo do zaciągnięcia 

zobowiązań w takiej wysokości i wynika to wprost z umowy spółki. 

c) aktualny dokument potwierdzający, że osoba która będzie kierowała robotami posiada 

uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność 

osoby, która będzie kierowała robotami do właściwej izby samorządu zawodowego z 

określonym na nim terminem ważności 

d) wykaz podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem robót  wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 
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I. Opis sposobu obliczania ceny  

 

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych i  zawierać wszystkie 

koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające  ze specyfikacji  istotnej warunków 

zamówienia . Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie podlega 

zmianie.   

 

J. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Wymagania i zalecenia ogólne 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

b) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

c) Wymaga się, by oferta była przygotowana pod rygorem nieważności  na piśmie, w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

d)   Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. 

e)   Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych   

      warunków zamówienia. 

f)   Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy spiąć i  umieścić w kopercie  trwale 

zaklejonej  oraz  oznakowanej  w następujący sposób: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIW.Rac.AD.180-15/13/11  
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu 
ul. Katarzyny 6 
47-400 Racibórz 

  

Przetarg nieograniczony na: 

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

Ilość stron oferty .............           

NIE OTWIERA Ć PRZED TERMINEM  

........................ rok GODZINA................................! 
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g) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania 

zobowiązań, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby. 

h) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. 

i) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo 

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby /osób uprawnionych do podpisania 

oferty. Wyjaśnia się, że osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu , są osoby 

wpisane  w rejestrze sądowym, ewidencji gospodarczej i na zasadach tam określonych lub 

osoby działające na podstawie oryginalnego pełnomocnictwa,  

 

2) Zmiany i wycofanie oferty 

a)    Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  

że uczyni to przed terminem składania ofert  Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają   

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności; 
 

b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 

należy opatrzyć napisem   ZMIANA . 
 

c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie 

należy opatrzyć napisem WYCOFANIE . 

 

3) Zawartość oferty 

Oferta musi zawierać :  

a) wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; 

b) kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej na podstawie przedmiaru robót 

stanowiącego załącznik nr  9 do specyfikacji 

 c)  dokumenty wymienione w pkt. H  niniejszej specyfikacji 

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium 
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 Dokumenty dołączone do oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za  

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 

K. Kryteria powoduj ące odrzucenie oferty 

Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest 

odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona  jeżeli: 

a) jest  niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów prawa                             

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofer;t 

f) zawiera błędy w obliczeniu  ceny; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

L. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 

 

1) Otwarcie ofert 

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2011r.  o godz. 11.15  w siedzibie Zamawiającego-  

Sala Konferencyjna. Otwarcie  ofert jest jawne.  
 

b) Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres  Wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia 

publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie oraz kwoty jakie 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 

c) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom 

nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek. 
 

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
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Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

• wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres  Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy ), albo imiona i nazwiska , siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty,  a także punktację 

przyznaną  oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

•  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne              

i prawne; 

• Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

• terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa    

powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

 

 

2) Kryteria oceny ofert  

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium: 

a) Cena ofertowa 

 Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium wynosi od 0 do 100 

punktów. Liczba punktów zostanie obliczona przez podzielenie ceny brutto najtańszej z  

ofert przez cenę brutto ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 

oraz  przez wagę kryterium, którą ustalono na  100% 

 

3) Sposób poprawiania oczywistych błędów 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe                     

w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy. 
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M. Zawarcie umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo nie krótszym niż 

10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie  później jednak niż przed 

upływem terminu związania ofertą. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia, Zamawiający może 

wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy.  

N. Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik  nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  W jej 

treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki 

realizacji zamówienia.  Zamawiający nie przewiduje zmiany   istotnych postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

O. Środki ochrony prawnej  

1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

art. 179 - 183  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

P. Lista załączników 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1; 

2) Wzór umowy – załącznik nr  2; 

3) Oświadczenie  o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – 

załącznik nr  3; 

4) Oświadczenie osoby, która będzie kierowała robotami budowlanymi – załącznik nr 4; 

5) Wzór formularza „Wykaz  wykonanych robót budowlanych” – załącznik nr 5; 
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6) Wzór formularza „ Wykaz podwykonawców” – załącznik nr 6; 

7)  Dokumentacja projektowa -  załącznik nr 7; 

8)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 8; 

9)  Przedmiar robót  - załącznik nr 9. 

 

R. Opłata za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać: 

•  w formie elektronicznej – bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej   

       lub na  stronie internetowej : http://piw-raciborz.pl  

•  w formie papierowej – można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie.   

       lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający ustala zgodnie z art. 42 ust.2  ustawy opłatę  

       za specyfikację istotnych warunków zamówienia na  kwotę  20,00 zł.  + VAT. 

 

ZATWIERDZAM:
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Załącznik nr 1 

 
 
 
 
FORMULARZ OFERTY  
 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

 

 

Adres Wykonawcy:  

ul.       nr 

 

kod pocztowy          miejscowość  

tel.     fax  

 

Regon       NIP 

Bank       Nr konta 

Adres e-mail: ----------------------------------------------- 
 

Osoba upoważniona do kontaktów  z Zamawiającym :  

                                                                                     Imię i nazwisko                                               

tel./fax 
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Część integralną  formularza oferty stanowi kosztorys ofertowy sporządzony w formie 

uproszczonej na podstawie przedmiaru robót zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  nr 9 

 

1. Oferujemy realizację  zamówienia za wynagrodzenie w wysokości...............................zł 

(netto) plus ............% podatek VAT w kwocie 

.............................................. zł, za łączną kwotę ............................................. zł. (brutto) 

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

...................................................................................................................................) 

2. Okres gwarancji na roboty ...........................................(nie mniej niż 60 miesięcy) 

3. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wartości umowy w formie .................................................................................................... 

4. Wadium w kwocie …….. PLN (słownie: ……………………. złotych  00/100), zostało 

uiszczone w dniu........................... w formie.......................................................................... 

dokument wpłaty w załączeniu 

 

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

    Data                                                                        podpisy osób wskazanych   w dokumencie                   
                                                                 uprawniającym   do występowania w obrocie prawnym 
                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 2 

UMOWA NR AD.180-15/13/11 

 

W dniu ..................... pomiędzy:   

 

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Raciborzu 

ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz 

NIP : 639-17-06-775  

REGON : 276285106 

 

reprezentowanym przez : 

1. lek. wet. Zbigniewa Mazur – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu, Kierownika 

jednostki; 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  :....................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez : 

1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

działająca na podstawie wpisu do:..................................................................................................... 

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

NIP : .................................. 

REGON: ........................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa następującej treści : 
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§ 1. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

§ 2. 

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 

na  …………………………………………………………………………………… 

2. Szczegółowy zakres przedstawiają stanowiące integralną część umowy: 

a) kosztorys ofertowy 

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

3. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za  wykonane         

     roboty w kwocie:   

      brutto w kwocie :  .................... zł  (słownie:  ................................................ ). 

      netto w kwocie:    ..................... zł  ( słownie: ................................................ 

 obejmujące wszystkie koszty związane z  realizacja zamówienia .  

4.   Zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z ich zgłoszeniem przez Wykonawcę 

do odbioru nastąpi do dnia 15.11.2011r. 

§ 3 . 

 

1. O dokładnym terminie rozpoczęcia robót  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie 

lub w inny nie budzący wątpliwości sposób w terminie 10 dni przed przystąpieniem do  pracy 

oraz dołączy na piśmie oświadczenie kierownika robót stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także 

zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Odbiór robót  zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Specyfikacji technicznej 

wykonania  i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia lub dostarczenia towaru wolnego od wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy w całości 

lub części 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

szczegółowe ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie wad 

wykrytych przy odbiorze. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia  wad lub usterek w 

wyznaczonym protokolarnie terminie, Zamawiający ma prawo bez kolejnego wezwania na koszt 

Wykonawcy zlecić usuniecie wad i usterek osobie trzeciej ( wykonanie zastępcze ). 

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający odmówi zapłaty wynagrodzenia w  całości 

lub części 

 

§ 4. 

1. Za przedmiot umowy wymieniony w § 1 , Zamawiający zapłaci kwotę brutto ogółem : 

.................. zł. (słownie:  ....................................................................), 

w terminie  21 dni od daty otrzymania faktury VAT przedłożonej po  odebraniu bez zastrzeżeń 

przedmiotu zamówienia.   

Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. Suma faktur częściowych nie 

może przekroczyć 90% wartości umownej, 

Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie sporządzony przez strony protokół odbioru 

robót bez zastrzeżeń..                                        

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu .  

§ 5 

Zamawiający jest zobowiązany i uprawniony do:  

1)     zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez: 

• sprawowanie kontroli zgodności realizacji umowy z obowiązującymi przepisami, 

Polskimi Normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz zasadami wiedzy technicznej; 

• sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów w zakresie 

zgodności z przedmiarem robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

obowiązującymi przepisami; 
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2)  dokonania odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy oraz odbioru końcowego i 

ostatecznego robót. 

§ 6 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) organizacji i wykonania robót zgodnie z umową, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 

technicznej oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

2) zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa w sposób zgodny z umową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi 

przepisami; 

3) bieżącego utrzymywania porządku w miejscach wykonywania umowy; po zakończeniu 

robót pozostawienia miejsc wykonywania robót posprzątanych w stanie umożliwiającym 

codzienną, bieżącą pracę ; 

4) systematycznego usuwania na własny koszt zbędnych wyrobów, odpadów i śmieci oraz 

niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych z miejsc wykonywania umowy; 

5) stosowania do wykonania umowy wyłącznie wyrobów wprowadzonych do obrotu 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) udowodnienia na każde żądanie Zamawiającego, że wyroby wykorzystywane do 

wykonania umowy nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych; 

7) zachowania parametrów wyrobów stosowanych do wykonania umowy określonych w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

8) uporządkowania miejsc wykonywania umowy po zakończeniu robót; 

9) przyjęcia funkcji koordynacyjnych do robót realizowanych przez podwykonawców; 

10) przedstawienie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót przez podwykonawców umów 

z podwykonawcami celem akceptacji ich treści przez Zamawiającego;  

11) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

12) przygotowania   i   przedłożenia   dokumentów   niezbędnych   do   dokonania   odbioru 

             wykonanych robót; 

13) załączenia do protokołu odbioru końcowego robót (protokołu odbioru częściowego) 

dokumentów potwierdzających, że wyroby zastosowane do wykonania umowy 

zapewniają spełnianie przez remontowany obiekt wymagań podstawowych zgodnie z art. 

5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane i zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 
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14) utylizacji wszelkich odpadów po robotach budowlanych; 

15) wykonania wszelkich innych prac zmierzających do realizacji umowy w sposób zgodny z 

umową, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

§ 7. 

1. Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy, chyba że zachodzą okoliczności, o których 

mowa w art. 144 ust. 1 ustawy  Prawo  zamówień publicznych. 

2. W razie zaistnienia 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 dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 postanowienia o karach umownych nie mają 

zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy.  

4. Zamawiający może również odstąpić od umowy w terminie określonym w ust. 2 w następujących 

przypadkach: 

1) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe w stosunku do Wykonawcy; 

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie otwarta likwidacja 

Wykonawcy; 

3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 10 dni od 

dnia podpisania umowy; 

4) jeżeli Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych przerwał realizację zamówienia i 

przerwa trwała dłużej niż 7 dni;  

5. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do                  

       natychmiastowego odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na 

koszt strony z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy; 
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3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych 

oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

7. Do odbioru robót określonych w ust. 4 pkt 4 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio przepisy niniejszej umowy dotyczące odbiorów. 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % ceny z podatkiem 

VAT określonej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% ceny z podatkiem 

VAT określonej w §2 ust. 3 niniejszej umowy; 

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,03 % ceny z podatkiem VAT 

określonej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości  

0,03 % ceny z podatkiem VAT określonej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą potrącane z faktur, a w przypadku braku 

możliwości potrącenia z faktury będą dochodzone na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie 

wynagrodzenia liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana. 

4. Zamawiający  może z zastrzeżeniem § 7  ust. 2 dochodzić odszkodowania za rzeczywistą 

szkodę jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępie 1.  
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§ 9 

 

1. Osobami do reprezentowania i odbioru robót z ramienia Zamawiającego są: 

- ………………… – inspektor ds. budowlanych 

2. Osobami do reprezentowania i odbioru robót z ramienia Wykonawcy są: 

            - ……………………………  

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………  miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Okres udzielonej gwarancji liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca będzie realizował zobowiązania wynikające z gwarancji niezwłocznie nie 

później niż w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi w okresie rękojmi  za wady i gwarancji jakości 

do usuwania wad i usterek w terminie 72 godzin od daty ich zgłoszenia , wówczas 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez kolejnego wezwania Wykonawcy, zlecić usuniecie 

wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku uregulowania płatności na 

rzecz osoby trzeciej przez Zamawiającego ze środków własnych Zamawiający będzie 

dochodził od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

 

§ 11 

 

1.Wykonawca może zlecić wykonanie robót Podwykonawcom, których wykaz został dołączony 

do oferty. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedłoży Zamawiającemu 

projekty umów z Podwykonawcami na roboty wraz z dokumentacją określającą zakres robót do 

wykonania przez Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie, że ustalone ceny z 

Podwykonawcami nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za ten zakres 

robót. 

3. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

1)zakresu robót przewidzianego do wykonania, 



 

 

 
 

25

2)terminów realizacji, 

3)wynagrodzenia, 

4)wygaśnięcia umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektów 

umów z Podwykonawcami nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcami, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wraz z cenami stanowiącymi 

podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami (np. kosztorys ofertowy). 

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

wykonywane przez Podwykonawców oraz zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom 

wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, nie 

zapłaconych w terminie należności Podwykonawcom i dokonanie zapłaty należnego 

Podwykonawcom wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej. 

 Należna wysokość wynagrodzenia za część robót wynikającą z umowy z Podwykonawcami,  

przyjęta protokołem odbioru ostatecznego przez Zamawiającego będzie rozliczona w oparciu o 

ceny określone w umowie z Podwykonawcami – w wysokości należnej za część robót 

wynikającą z umowy z Podwykonawcami, z zastrzeżeniem ust. 2. 

8. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace, 

przyjęte bez wad protokołem ostatecznego odbioru robót, Zamawiający przekaże należności 

bezpośrednio na rachunki Podwykonawców. 

9. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i 

zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 

Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dali powód 

do uzasadnionych skarg 
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§ 12 

 

1.  Wykonawca  składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci ...........................       

w wysokości 5 % ceny oferty , tj ………………….zł. 

2. Zamawiający zwróci  zabezpieczenie 70% kwoty zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  zamówienia za należycie wykonane .  

Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia służące zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

lub gwarancji jakości zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości. 

3. Zabezpieczenie wino zostać złożone najpóźniej w momencie podpisania umowy. 

4. Zabezpieczenie  pieniężne należy wpłacić na konto Narodowy Bank Polski Oddział 

Okręgowy Katowice, nr: 08 1010 1212 0059 0413 9120 0000 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  ustawy Prawo zamówień  

publicznych oraz  Kodeksu cywilnego . 

 

§ 14 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego.  

§ 15 

Zmiany umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w formie 

aneksu. 

§16 

 

Umowa została sporządzona w 3-ech egzemplarzach , w tym 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 
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Załącznik  3 
 

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

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

        nazwa i adres  Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 

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

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

Ja (imię i nazwisko) : ......................................................................................................................... 

w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy (nazwa firmy) 

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

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

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniamy 

warunki dotyczące: 

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

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
c) dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
2. Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków                        

o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia  z 2004 r. (Dz. U. z 2010r                  
Nr  113., poz. 759  z późniejszymi zmianami). 

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 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 
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postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 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 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,               

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

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 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                                  

w  zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego;   

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego;  

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 przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;   

8) 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 przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału                             w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

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;  

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 

terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 

związania ofertą;  

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania;   

4) nie wykazali spełniania warunkó w udziału w postępowaniu.  

 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

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

       miejscowość i data 

 

                                                                                                  

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

     podpisy osób wskazanych w dokumencie 
              uprawniających  do występowania w obrocie 
                 prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 4 
 
 

Oświadczenie osoby, która będzie kierowała robotami budowlanymi 
 
 
 
 
Ja niżej podpisana(-y) ......................................................................................................... 

zamieszkała(-y) ......................................................................................................... 

odpowiednio do wymagań art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) podejmuję się obowiązku kierowania robotami 

budowlanymi obejmującymi wykonania remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu przy ul. Katarzyny 6. 

Zobowiązuję się do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z warunkami określonymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej, w szczególności zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w sposób zgodny z 

zasadami sztuki budowlanej. 

Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych 

uzyskałam(-em)  w  dniu   .............................................................................................. 

    Uprawnienia  zostały  wydane  przez............................................................... 

W Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa zostałam(-em) zarejestrowana(-y) pod 

numerem: .................................................................................... 

 

 

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

         Data            Podpis z pieczątką imienną 
                                                                                                                   zawierającą numer uprawnienia 
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Załącznik nr 5 
 
 
.................................................. 
    pieczątka firmowa Wykonawcy 

 
Wykaz wykonanych robót budowlanych 

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

. 
 
L.p. Nazwa podmiotu, instytucji           

i adres w której realizowano  
zamówienie 

Rodzaj zamówienia, opis  Data 
wykonywania 
prac ( od-do) 

Warto ść robót 
brutto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

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

     miejscowość i data 

       .......…………….................................................................. 
podpisy osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym 

                                                                   do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 6 
 
 

Wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć                              
w wykonaniu zamówienia 

 
 
Lp. Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres powierzonych czynności przy realizacji 

zamówienia 

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

.......................................... 
     miejscowość i data 

..............……………........................................................... 
podpisy osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym 

                                                                     do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
 
 
 


