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I. Informacja o Zamawiającym 

 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie 
reprezentowany przez p. Martę Łapińską - Dyrektora 
Ul. Parkowa 7 
78-530 Wierzchowo 
Tel/fax 94 34 33 451 
e-mail : kultura.goksit@wp.pl  
NIP : 253-02-23-743 
REGON : 320142689 
 

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy 

przekazują e-mailem na adres  kultura.goksit@wp.pl .  
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ) wraz z załącznikami 

udostępnia się na stronie internetowej www.bip.wierzchowo.pl  od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ( dalej BZP ). 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej - SIWZ ), kierując swoje 
zapytania w formie elektronicznej. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści 
złożonego wniosku. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Gminy Wierzchowo. 

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji 
elektronicznej na CD można odebrać u p. Marty Lipińskiej nieodpłatnie w siedzibie 
Zamawiającego. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

7. niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.  
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9. Czas pracy GOKSiT – w dniach roboczych  7:00 – 15:00. 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn. zm. ).  
Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 
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IV. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiot zamówienia. 
      Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :   

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 

     45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
Przedmiotem zamówienie jest zagospodarowanie terenu boisk sportowych, które 
obejmuje wybudowanie zaplecza szatniowo-magazynowe z pomieszczeniem biurowym 
wraz z zagospodarowaniem terenu, położonym w Wierzchowie przy ul. Parkowej 7 dz.nr 
588/7. Zaplecze szatniowo-magazynowe z pomieszczeniem biurowym typu 
kontenerowego. Zagospodarowanie terenu obejmuje utwardzenie placu żwirem na 
podsypce piaskowej. Powierzchnia zabudowy zaplecza szatniowo-magazynowego z 
pomieszczeniem biurowym wynosi 30,0m2 
Budynek zaplecza szatniowo – magazynowego wykonany z zestawienia dwóch 
kontenerów stalowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach o 
parametrach : długość zewnętrzna 6m, szerokość zewnętrzna 2,5 m, wysokość 
zewnętrzna 2,6 - 2,7 m z możliwością łączenia wielu modułów w jedną powierzchnię. 
Konstrukcja spawana z profili zamkniętych, pokryta powłokami antykorozyjnymi, 
stropodach wykonany z płyty warstwowej o grubości 120 mm, podłoga z blachy 
trapezowej, płyty wiórowej oraz wykładziny PCV. 
Budynek będzie zawierał : dwa pomieszczenia szatni, jedno pomieszczenie magazynowe, 
biuro trenera i wyposażony w : węzeł sanitarny ( WC, natryski, umywalki ), ogrzewanie 
grzejnikami elektrycznymi. Do budynku należy wykonać : przyłącze energetyczne, 
przyłącze wod. – kan., chodnik o nawierzchni żwirowej ograniczonej obrzeżem 
betonowym. 
Budynek należy wyposażyć w sprzęt wg zestawienia będącego załącznikiem do niniejszej 
SIWZ. 

 

2.  Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.   
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu 

zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, wbudowane 

materiały oraz zamontowane urządzenia przez okres 24 miesięcy licząc od dnia 
dokonania odbioru końcowego. 

3) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 24 
miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego. 

4) W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, 
wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca. 

5) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie 
określonym w pkt. 2) i 3) , jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wykonawcę. 
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7) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, 
Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8) W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w 
tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady 
uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować 
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca obowiązany 
jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 24 
godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

9) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
10) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt 
Wykonawcy innemu podmiotowi. Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do 
usuwania wad. 

11) Gwarancja i rękojmia obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa 
(niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia lub z zasadami sztuki 
budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków SIWZ albo ukrytej wady materiałowej. 

12) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem 
wad. 

13) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 
wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

14) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu 
gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

 

3.  Wykonanie przedmiotu zamówienia. 
1) Przedmiot umowy wykonawca jest zobowiązany wykonać wyłącznie siłami 

własnymi. Nie dopuszcza się wykonywania robót z użyciem podwykonawców. 
2) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, 

wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ ), 
z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

3) W trakcie wykonywania robót wykonawca na bieżąco będzie przedkładał atesty i 
świadectwa na podstawowe materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania i 
uzyska akceptacje Zamawiającego na ich wbudowanie. 

4) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór 
nastąpi bez istotnych wad i obiekt będzie spełniał wymagania Zamawiającego. 

5) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe i posiadać 
wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE. 

6) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 
odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji opisującej 
przedmiot zamówienia. 

7) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do 
zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację 
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powykonawczą oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania 
robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej.  

8) Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną 
dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej 
następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, 
c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i 

zamontowane urządzenia, 
d) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niż dokumentacja 

projektowa), służące realizacji robót, 
e) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich 

zamontowanych urządzeń i materiałów, 
f) karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane 

roboty i zamontowane urządzenia, 
g) protokoły odbioru robót, 

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionych dokumentów. 
9) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i 

urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą 
jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

10) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub 
unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót 
stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu 
zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.  

11) Wykonawca dokona odbudowy dróg dojazdowych do miejsc wykonywania robót 
objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem technologii 
drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji i innych uszkodzonych 
urządzeń terenowych. 
 

4.  Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym 

(w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach 
wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji 
projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ z uwzględnieniem załącznika 
nr 1a. 

2) Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys 
ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji 
projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej SIWZ z uwzględnieniem 
postanowień zawartych w ppkt. 1). Kosztorys ofertowy zostanie wykonany przez 
wybranego wykonawcę i dostarczony do Zamawiającego przed zawarciem 
umowy.  Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez 
Wykonawcę w formularzu oferty za wykonanie całego zakresu robót. 

3) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. Zapłata za 
wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu robót i ich odbiorze bez 
uwag, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego bez uwag. 
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4) Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należności za wykonane 
roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie 
z Wykonawcą. 

5) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.  
6) Nie przewiduje się faktury pro-forma, 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 
Termin realizacji zadania:   
1. Rozpoczęcie wykonywania robót – od dnia zawarcia umowy. 
2. Zakończenie wykonywania zamówienia  - 45 dni od daty zawarcia umowy. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie : 
1) Wiedzy i doświadczenia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty 
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie 
budynku wraz z instalacjami tj. elektryczna i zasilania energetycznego, wod. – kan., a 
także wykonali co najmniej dwie roboty budowy chodnika lub placu utwardzonego. 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu 
wykonanych robót i dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały ukończone i 
wykonane z zasadami sztuki i wiedzy technicznej; na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować : 
a)  kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bądź też 
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, 

b) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci i instalacji 
elektrycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej kopii uprawnień 
budowlanych, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 35.000 zł, 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość 
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posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej, 
 

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do 
oferty. 

 
1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu : 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

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

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika Nr 2; 

3)  kopię uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie kierownika robót, 

4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
2.   Dokumenty składające się na ofertę: 

1) Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”. 
2) Dokumenty wymienione w pkt. 1. 

 
3.   Inne dokumenty: 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
 

IX. Termin związania ofertą. 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
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VIII. Sposób przygotowania oferty. 
 

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco : 
 

Adres Zamawiającego  
 

Oferta – Przetarg na : 
Zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie obiektu pełniącego 

funkcję zaplecza szatniowo - magazynowego 

 
nie otwierać przed 22.05.2014r godz. 10.15 

 

Adres składającego ofertę 
 

1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania; 
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej 

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia; 
3)  wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 
4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną; 
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką; 
6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie 

przed upływem terminu składania ofert; 
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert; 
 

2. Forma dokumentów i oświadczeń: 
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub 

kopii; 
2) oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć w oryginale; 
3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski; 
4) kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo; 
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty; 

6) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski; 

7) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub 
notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumenty będzie nieczytelna lub 
budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

3.  Informacje pozostałe: 
1) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ; 
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3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty należy składać do dnia 22.05.2014r do godziny 10:00 w  biurze Ośrodka Kultury, 
Sportu i Turystyki w Wierzchowie. 

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.05.2014r o godzinie 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego – sala widowiskowa. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny.  
6. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców 

udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
   

X. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do 
SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  

2. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa, wytyczne i zalecenia zawarte 
w SIWZ oraz załącznik Nr 1a będący częścią niniejszej SIWZ. 

3. Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego 
metodą uproszczoną. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania 
kosztorysu ofertowego. 

4. Kosztorys ofertowy będzie przedstawiony przez wybranego wykonawcę przed 
zawarciem umowy. Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia 
wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 
opisanego w dokumentacji projektowej i SIWZ.    
Kosztorys ofertowy będzie służył Zamawiającemu do rozliczenia się z wykonawcą w 
sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych 
lub wystąpi nieprzewidziana konieczność zaniechania części robót. 
 

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

 
1. Ocena ofert : 
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego 
kryterium : 

Cena wykonania zamówienia – 100%  
 

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia 
obliczonej wg rozdziału X niniejszej SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 
punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do 
oferty najtańszej wg wzoru : 
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C = [C min / C bad] x 100 

gdzie: 
C - liczba punktów za cenę ofertową 
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 
C bad - cena oferty badanej 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
 
2. Wybór oferty najkorzystniejszej. 

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym 
Wykonawców pocztą elektroniczną podając w szczególności: 
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty wraz z punktacją za kryterium oceny ofert; 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało 
miejsce; 

c) informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 

Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za 
skuteczne, jeżeli Zamawiający otrzyma potwierdzenie przekazania ( pocztą 
elektroniczną ). 

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej www.bip.wierzchowo.pl . 

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny. 

 

XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą. 

 

Cenę oferty należy podać wyłącznie w złotych polskich. 
 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu 
zawarcia umowy 

 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi kosztorys ofertowy opracowany 
metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie dokumentacji projektowej wraz ze 
zbiorczym zestawieniem cen jednostkowych materiałów i pracy podstawowego sprzętu. 
Do kosztorysu ofertowego należy załączyć czynniki produkcji tj. stawka rbh, koszty 
pośrednie, koszty zaopatrzenia i zysk. 
Brak przedłożenia kosztorysu ofertowego przed dniem zawarcia umowy może być 
podstawą do odstąpienia zawarcia umowy z wykonawcą. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.  

http://www.bip.wierzchowo.pl/
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XIV. Informacje dodatkowe 

1. Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
gdy: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.1 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, poprzez zamieszczenie zawiadomienia na 
stronie internetowej www.bip.wierzchowo.pl , 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zawarcie umowy: 
1) Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,  
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej, 
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

3) Umowa zawarta z wykonawcą musi odpowiadać treści złożonej oferty, a zakres 
świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

 
 

XV. Załączniki do specyfikacji 
 

Nr 1-Formularz ofertowy Wykonawcy „OFERTA” 
Nr 2-Wykaz wykonanych robót budowlanych 
Nr 3-Wzór umowy  
Nr 4 - Dokumentacja projektowa  
 

 
 
 

 

http://www.bip.wierzchowo.pl/
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

Na:  
Zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie obiektu 

pełniącego funkcję zaplecza szatniowo - magazynowego 

 
1. Dane dotyczące wykonawcy: 

 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba……………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………………….. 
 
adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….. 
 
nr NIP ………………………………………….……………………………………………………. 
 
nr REGON ……………………………………….…………………………………………………. 
 
2. Dane dotyczące zamawiającego : 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie 
Ul. Parkowa 7 

78-530 Wierzchowo 
 

3. Zobowiązania wykonawcy 

OFERTA 

 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową: 

 
Cena wykonania zamówienia brutto: …………………………………………………………….zł 
(słownie:……………………………………………………………….......…) 

w tym wartość :……………………………… złotych netto 

podatek VAT w wysokości……………………… złotych  

4. Oświadczenia Wykonawcy: 
1)  zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy, 
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2)  oświadczam, że zapoznałem się  z warunkami wzoru  umowy,  które zostały zawarte   
w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy  na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
3) oświadczam, że przedmiot umowy objęty będzie gwarancją i rękojmią w zakresie i na 
zasadach określonych w SIWZ, 
 
 
5. Oferta wspólna (jeżeli występuje): 
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę: 
Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Stanowisko ……………………………………......………………………………………………………………………………… 
Telefon.....………………… Fax ……………………………………………………………………………………………………. 
Zakres umocowania: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 
Imię i nazwisko, nazwa Firmy  ..................................................................................................... 
Adres: .......................................................................................................................................... 
Telefon: ..................................... e-mail:............................................ Faks: …………………………….. 
 
7. Dokumenty i oświadczenia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Zastrzeżenie Wykonawcy:  
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……….............. 

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

                                                                                                  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)     
 
………………….….data .............................. 

 
 

* - niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 2 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia: 
 
 

 
Wykaz  wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie 

 
WZÓR 

 
 

Lp. 
Nazwa Zamawiającego na rzecz, 

którego wykonano roboty  
Rodzaj i zakres 

wykonanych robót 
Wartość wykonanych 

robót 
Termin realizacji 

robót 

     

     

     

 
Zamawiający wymaga przedstawienia robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia 
wraz z dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. 
 
 
..........................., dnia ..................2014r.      
                                                                                                ......................................................                                                                        
                                                                                                                     (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
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  Załącznik Nr 3 

 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA Nr…/2014r. 
 
zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki 
w Wierzchowie, z siedzibą przy ul. Parkowej 7 w Wierzchowie, 
reprezentowanym przez p. Martę Łapińską – Dyrektora 
posiadającym NIP : 253-02-23-743 i REGON : 320142689 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 
a  
..................................................................................................................................................... 
z siedzibą w ................................................................. przy ul. ................................................... 
zarejestrowanym w………………………………………………………………………………………………………………... 
NIP: 
reprezentowane przez: 
p................................................................................................................................................... 
p................................................................................................................................................... 
 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  
 

§ 1 
(podstawa prawna zawarcia Umowy) 

 
Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej.  
 

§ 2 
(przedmiot umowy) 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
obejmujące  

Zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie obiektu 
pełniącego funkcję zaplecza szatniowo - magazynowego 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w  dokumentacji projektowej, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, które  stanowią 
integralną część niniejszej Umowy. 

3. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą 
organizacją. 
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§ 2 

( terminy umowne )  
1.   Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na teren budowy nie później niż 

2 dni od dnia zawarcia Umowy.  
2. Od chwili przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie.  
3.  Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zakończyć w terminie do dnia ………….. 

2014r 
4. Wykonawca nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem odbioru ma 

obowiązek zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 
5.    Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli zarazem (1) Przedmiot Umowy 

będzie odebrany bez wad, (2) będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia, 
(3) zostanie przedstawiona Zamawiającemu kompletna dokumentacja, o której mowa w 
§ 3 ust. 7 umowy. 

 
§ 3 

(obowiązki Wykonawcy) 
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego Przedmiotem Umowy w 

zakresie robót budowlanych - zgodnie z technologią wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do: 
1) przejęcia terenu budowy,  jego  zagospodarowania  oraz zabezpieczenia terenu 

budowy i miejsca prowadzenia robót i usług, zapewnienia należytego ładu  i 
porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na 
koszt własny Wykonawcy, 

2) urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz utrzymywania oznakowania w stanie 
należytym przez cały okres realizacji robót, 

3) zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych 
przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej 
odpowiedzialności materialnej, 

4) zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i 
ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

5) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy  pozostające  w 
związku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, 

6) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów 
oraz odpadów, 

7) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 
zdarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

8) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie 
trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

9) likwidacji terenu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż 
dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 

10) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w 
dniu końcowego odbioru, 
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11) do użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 
technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej, 

12) posiadania w stosunku do użytych materiałów dokumentów potwierdzających 
pozwolenie na ich zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 
jakości) i okazywać na każde żądanie Zamawiającemu, 

13) zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko składowanych tymczasowo na terenie 
budowy materiałów i urządzeń do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwienie 
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do 
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie możliwa pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 
wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych  winny być zgłaszane do Inspektora 
Nadzoru. 

5. Na Wykonawcy spoczywają w szczególności obowiązki informowania Inspektora 
Nadzoru o terminie odbioru robót. 

6. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu oryginalną otrzymaną 
dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej 
oraz na nośniku cyfrowym dwa zestawy dokumentów w skład, którego wchodzić będą:  

1) protokoły przekazania terenu budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, 
3) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i 

zamontowane urządzenia, 
4) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń i materiałów, 
5) protokoły odbioru robót, 
6) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a 

odnoszące się do jego realizacji, 
7) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót i złożenia 

wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
 

§ 4 
(obowiązki Zamawiającego) 

1. Zamawiający zobowiązany jest do : 
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,   
3) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie tego wymagała realizacja 

przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w 
których takie współdziałanie będzie konieczne,      

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym 
prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

5) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową, 
6) zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 
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2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy 
wynikających z dokumentacji projektowej, Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 2 
dni roboczych od zgłoszenia zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie.  

 
§ 5 

(wynagrodzenie) 
1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę 

..................................  złotych brutto słownie: .................................................................,  
netto ..................................... złotych, zwaną dalej Wynagrodzeniem. 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami 
wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego. 

3. Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktury VAT będzie protokół 
odbioru końcowego robót zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony 
przez Zamawiającego . 

4. Rozliczenie za wykonane roboty będzie dokonane po ich wykonaniu i odbiorze bez 
usterek godnie z dokumentacją projektową.  

5. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należności za wykonane roboty 
będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie z 
Wykonawcą. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.  
7. Nie przewiduje się faktury pro-forma, 

 
§ 6 

(kary umowne) 
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą 

odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
niniejszej Umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony ponoszą 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o 
którym mowa w § 2 ust. 3- w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego 
lub ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 
5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

e)  za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji robót - w wysokości 0,2% 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

g) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora 
Nadzoru, w wysokości 2.000 zł za każde niewykonane polecenie, 
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Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w lit. a) – g) powyżej stają 
się wymagane z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 
naliczenia danej kary umownej. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Wszelkie należności - suma kar umownych w wykonaniu przedmiotu zamówienia 
zostanie potrącona wykonawcy z faktury rozliczeniowej. 

 
§ 7 

 (osoby funkcyjne budowy ) 
1.  Podmiotem ( osobą ) działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie 

organizacji, prowadzenia i rozliczania budowy oraz wykonywania przedmiotu umowy 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz wiedzą i sztuką budowlaną, jest Inspektor 
Nadzoru, którego funkcję pełni: ………………………………………………….. 

2.  Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w 
ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie Umowy, tj. p. 
.........................................., posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji w budownictwie wydane przez ………………………… Nr ………………….. 

3. Zmiana kierownika budowy i robót oraz inspektora nadzoru może nastąpić tylko z 
ważnych powodów i za uprzednią zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany 
kierownika robót Wykonawca wskaże do pełnienia tych funkcji osoby o kwalifikacjach i 
doświadczeniu nie mniejszych niż wymagane dla danej osoby w SIWZ.   

 
§ 8 

(odbiory robót) 
1. Strony uzgadniają, że roboty wykonywane w ramach realizacji przedmiotu umowy 

wykonane przez wykonawcę będą przedmiotem odbioru końcowego i odbioru 
ostatecznego. 

2. Przedmiotem odbiorów są : 
1)   odbiór końcowy – któremu podlegają zakończone wszelkie roboty budowlane 

zgodnie z wpisem dokonanym przez Kierownika budowy w dokumentacji budowy 
stwierdzającym zakończenie robót budowlanych i usług oraz zawierającym 
oświadczenie, iż przedmiot umowy został wykonany z usuniętymi wszelkimi 
stwierdzonymi w ramach odbioru wadami lub usterkami;  

2)   odbiór ostateczny - dokonywany będzie po upływie okresu rękojmi za wady. 
Stwierdzone wady lub usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia 
lub braku usterek, wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument 
poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad przedmiotu umowy.  

3. Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie zgłaszał poprzez dokonanie wpisu w 
dokumentacji budowy gotowość robót do odbioru. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 2 dni od 
daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru. 

5. Zawiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 3 dni 
robocze przed dniem odbioru. 

6. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
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1)  jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa 
do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania 
odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek, 

2)  jeżeli wady lub nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania 
części lub całości przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady lub usterki 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich Stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. Zamawiający może także w takim wypadku od umowy odstąpić  i zlecić 
usunięcie ich Stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

7. Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 
nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 
Wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają funkcjonowania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub 
usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego 
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 

9. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w 

szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową, 
6) wykaz ujawnionych wad lub usterek, 
7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek, 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w 

odbiorze. 
12.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź 

wadliwie, Inspektor Nadzoru wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i 
wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 2 dni. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo od Umowy odstąpić i powierzyć 
wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
(dalej: „Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie traktuje się jako dokonane z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację Wykonania 
Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony potrącić z Wynagrodzenia. 

 
§ 9 

(gwarancja jakości i rękojmia za wady) 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy i 
wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez okres 24 miesięcy licząc od 
dnia dokonania odbioru końcowego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu 
końcowego odbioru robót. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 24 miesięcy 
licząc od dnia dokonania odbioru końcowego. 

5. Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z 
miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego chyba, że zostanie uzgodnione to w 
innej formie z Zamawiającym. 

6. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji serwisowej 
– maksymalnie 24 godziny od pisemnego lub nadanego faksem zgłoszenia. 

7. W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, 
wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie 
określonym w pkt. 2) i 4) , jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot zamówienia, w tym 
także za części realizowane przez podwykonawców. 

10. W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym fakcie Wykonawcę. 

11. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający 
wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w 
tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady 
uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować 
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do 
usunięcia wady niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 24 godzin od 
powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
14. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy 
innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu 
do usuwania wad. 

15. Gwarancja i rękojmia obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa 
(niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia lub z zasadami sztuki 
budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków SIWZ albo ukrytej wady materiałowej. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem 
wad. 

17. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 
wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 
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§ 10 
(rozwiązanie umowy) 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach: 
1) wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
2) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy, 
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w opóźnieniu z rozpoczęciem 

realizacji przedmiotu umowy dłużej niż 2 dni w stosunku do terminu określonego w 
§ 2 ust. 1 oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

5) w razie przerwania przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn 
przez okres co najmniej 2 dni, 

6) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru i 
pomimo dwóch pisemnych wezwań do naprawy sposobu realizacji przedmiotu 
umowy, w dalszym ciągu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z 
warunkami umowy, 

7) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z Umową i pomimo 
pisemnego wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.   
W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonywania robót 
zgodnie z umową wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 
2 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od Umowy, 

8) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą podwykonawców. 
2.  Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 – 8 traktowane będzie 

jako rozwiązanie Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. 
3.  Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

4.  Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności  
takiego oświadczenia i powinno zawierać  uzasadnienie. 

5.  W przypadku rozwiązania Umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie Umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli 
rozwiązanie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. Zamawiający w razie rozwiązania Umowy przez Wykonawcę w sytuacji o której mowa w 
ust. 5 niniejszego paragrafu, obowiązany jest do: 
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1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia rozwiązania, 

2) odkupienia materiałów określonych w ust. 5 pkt. 3) niniejszego paragrafu Umowy, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 
§ 11 

 ( postępowanie reklamacyjne) 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Strony. 
3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie 

w terminie, o którym mowa w ust. 3, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę 
sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 
 

§ 12 
(postanowienia końcowe) 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Kodeks cywilny i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 

2. Strony zgodnie postanawiają co następuje: 
1) Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu 

siedziby wykonawcy, 
2) wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja związana z niniejszą umową wysyła się 

na adres wskazany w Umowie, 
3) w przypadku zmiany adresu po zawarciu  Umowy oraz powiadomieniu 

Zamawiającego o tym fakcie , zawiadomienia będą wysyłane na nowy adres, 
4) odmowa przyjęcia pisma lub dwukrotna adnotacja poczty „nie przyjęto w terminie” 

(awizo) wywołuje skutki doręczenia. Strony postanawiają, iż za termin doręczenia w 
takim wypadku uznają datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej 
niedoręczonej. Skutki doręczenia wywołuje także doręczenie zastępcze określone w 
art. 138-139 kodeksu postępowania cywilnego,   

5) Zamawiający pozostawia w aktach sprawy pismo ze skutkiem doręczenia jeżeli 
Wykonawca nie powiadomi o zmianie swojego adresu, a wysłane zawiadomienie 
wróci z adnotacją „adresat nie znany „ lub temu podobną. 

3. Korespondencję związaną z realizację niniejszej Umowy należy kierować do 
Zamawiającego na adres : 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie 
Ul. Parkowa 7 
78-530 Wierzchowo 
Tel/fax 94 34 33 451 
e-mail : kultura.goksit@wp.pl  

4.  Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w wersji na CD) 

mailto:kultura.goksit@wp.pl
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2) oferta Wykonawcy, 
3) kosztorys ofertowy wykonawcy, 
4) Dokumentacja projektowa (w wersji  na CD). 

5.  Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
każdej ze Stron. 

6.  Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
 

Zamawiający                                                               Wykonawca 
 
…………..…....….        …….……….……. 
  

 
 
 
 

  
 


