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Rozdział I
Zamawiający
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-200-43-80,
REGON: 013271306
Zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 pod nazwą: „Część nr 1: Roboty
rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy, Część nr 2:
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.

3.

4.
5.

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie art. 39 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 907)
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2011 r. Nr 282, poz. 1650).
W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.).
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Rozdział III
Przedmiot Zamówienia
Część nr 1 „Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości
Łazy”
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe tj:
Wykonanie rozbiórki budynku usługowo-magazynowo o wymiarach: 34m x 19m i wysokości
3,5m. Budynek został wymurowany w latach 50-tych w technologii tradycyjnej murowanej.
Ściany wykonane z cegły pełnej palonej. Fundamenty podciągi oraz słupy wykonane w
technologii żelbetowej. Fundamenty posiadają budowę kanałową służącą do naprawy różnego
rodzaju pojazdów mechanicznych. Dach budynku jednospadowy wykonany w konstrukcji
drewnianej pokryty papą wierzchniego krycia. Okna i drzwi (ramy) wykonane z elementów
stalowych spawanych zakotwionych w ścianach. Media doprowadzone do budynku
usługowo-magazynowego należy odciąć od sieci głównej oraz zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający ich dalszą degradację. Gruz oraz inne materiały rozbiórkowe należy
wywieźć z terenu we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Materiały rozbiórkowe
pozostają własnością Zamawiającego.
Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zagospodarowanie terenu wokół stawu zakłada:
1. Rozbiórkę elementów ogrodzeniowych tj: słupki, przęsła z siatki zgrzewanej w
ramach z kątownika, podmurówkę (fundament) oraz bramy wjazdowe (materiały
rozbiórkowe należy wywieźć z terenu we wskazane przez Zamawiającego miejsce,
materiały rozbiórkowe pozostają własnością Zamawiającego).
2. Usunięcie nawierzchni (utwardzeń terenu) z mas mineralno bitumicznych i płyt
żelbetowych z powierzchni gruntu(materiały rozbiórkowe należy wywieźć z terenu we
wskazane przez Zamawiającego miejsce, materiały rozbiórkowe pozostają własnością
Zamawiającego).
3. Mechaniczne i ręczne karczowanie drzew i krzewów. Oczyszczenie terenu z korzeni
drzew (karp), gałęzi, wrzosów i kory. Dodatkowo zakłada się wykonanie usunięcia
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

Strona 3

dziko rosnących zakrzewień oraz drzew wg. odrębnej decyzji (materiały rozbiórkowe
należy wywieźć z terenu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, materiały
rozbiórkowe pozostają własnością Zamawiającego).
4. Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparko-ładowarkami związanymi z
przygotowaniem terenu pod poszczególne elementy zagospodarowania otoczenia
stawu (parking, nasyp pod górkę saneczkową, ciągi piesze, alejki, chodniki oraz
miejsca pod urządzenia zabawowo-ruchowe i rekreacyjne).
5. Mechaniczny i ręczny załadunek gruzu oraz odpadów rozbiórkowych na samochody
ciężarowe wraz z wywiezieniem urobku z terenu we wskazane przez Zamawiającego
miejsce.
6. Budowę ogrodzenia systemowego z siatki zgrzewanej na słupkach zabezpieczającego
dostęp osób niepowołanych na teren oczyszczalni ścieków oraz budowę ogrodzenia
systemowego z siatki zgrzewanej na słupkach pomiędzy projektowanym terenem
rekreacyjnym a pozostałą częścią działki 45/2 z bramą i furtką umożliwiającą
techniczną komunikację pomiędzy podzielonymi częściami działki. Ogrodzenie
złożone winno być z przęseł 156x250cm (panel ocynkowany i pomalowany ogniowo
z drutu fi 5mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym), słupków (kolor do ustalenia
Zamawiającym) z profilu 60x40 dł. 2,3m (przed montażem), podmurówki złożonej z
prefabrykowanych płyt betonowych 248x20x5cm (z kształtownikami początkowymi,
narożnymi oraz przelotowymi), podmurówka winna być osadzona na chudym betonie
tak aby cała konstrukcja była stabilna. Budowę ogrodzenia zabezpieczającego,
zlokalizowanego pomiędzy stawem a górką saneczkową, wykonanego w technologii
drewnianej ze sztachet o wysokości 1,2m. Wykonanie podziału istniejącej bramy
wjazdowej na dwie oddzielne, umożliwiające bezkolizyjny dostęp na tereny o różnym
przeznaczeniu(teren rekreacyjny i teren usługowy wg. projektu zagospodarowania
terenu).
7. Budowę podjazdu i parkingu na 10 szt. (parking powinien być wykonany około 10cm
ponad poziomem przylegającej do terenu drogi) miejsc postojowy o wymiarach 2,5 x
5,0m dla samochodów osobowych utwardzonych kostką betonową gr. 6cm (kolor i
rodzaj kostki do ustalenia z Zamawiającym) na podbudowie z kruszywa i podsypce
cementowo-piaskowej (w tym 1 szt. o wymiarach 3,6m x 5,0m przeznaczona dla
osoby niepełnosprawnej oznaczona znakiem graficznym poziomym). Budowę alejek i
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

Strona 4

chodników z kostki betonowej o gr. 6cm (kolor oraz rodzaj do ustalenia z
Zamawiającym) na podsypce cementowo-piaskowej w krawężnikach(kolor do
ustalenia z Zamawiającym) z wypełnionymi spoinami masą cementową. Ustawienie i
montaż

wzdłuż

projektowanych

ciągów

komunikacyjnych

ławek(stalowa

z

oparciem/kolor do ustalenia z Zamawiającym) i koszy na śmieci (kosze o kształcie
walca i poj. 60L, metalowe z daszkiem w obudowie ozdobnej drewnianej z pionowych
deseczek podstawą zakotwione na betonowym ozdobnym cokole). Wykonanie
parkingu dla rowerów w postaci ustawienia i zakotwienia, antywandalowego,
półokrągłego stojaka na rowery (wym. 3mx0,5xm0.5m, kolor do ustalenia z
Zamawiającym) oraz ustawienie kontenera na śmieci do recyklingu (wymiary: nie
mniejsze niż szerokość 1,73m, dł. 3,45m, wys. 1,46m, pojemność 6,8m3), w
odległości nie mniejszej niż 3m od granicy działki (ww. elementy usytuować na
podłożu z kostki).
8. Wykonanie z wykorzystaniem istniejącej hałdy ziemi, górki saneczkowej h= ok 2,0m;
zbocza górki ukształtować o nachyleniu 10 do 15º, jako wejście wykonać schodki
ziemne h=15cm umocnione kołkami drewnianymi wbitymi w ziemię; zjazd wykonać
o długości 20m a zbocza obsadzić niską i płożącą zielenią.
9. Budowę placu zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej z urządzeniami zabawowymi
tj:
1) piaskownica (wym. 3m, sześciokątna wykonana w technologii drewnianej z
desek o układzie poziomym z 6szt. blatów miejsc do siedzenia z płyty HPL,
wypełniona żółtym pisakiem),
2) zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią (wieża o wym. 1mx1m, h-1m, dach
dwuspadowy, podest o wym. 1mx1m, zjeżdżalnia, trap pochyły, zjazd
strażacki, wejście po schodach, barierki, słupy nośne, całość wykonana z
elementów

drewnianych

o

zamontowana

na

kotwach

stalowych

ocynkowanych ogniowo),
3) huśtawka wagowa ważka z dwoma siedziskami z drewna oraz huśtawka
podwójna z drewna.
10. Wykonanie strefy do rozpalania ogniska na planie kamiennego kręgu ze
zlokalizowanymi dookoła ławeczkami (ławki o charakterystyce ogniskowej bez
oparcia, niskie wys. 50cm, dł. 195cm, szer. 50cm, wykonane z bala ciętego i podstawy
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z okrąglaków zabezpieczone lakiero-bejcą). W centralnej części należy umiejscowić
wykonany z kamieni polnych połączonych ze sobą spoiną krąg o średnicy 1,5m
przeznaczony na palenisko. Ścieżki do ww. strefy winna być ułożone z płaskich
kamieni brukowych - według załączonego projektu.
11. Wykonanie pomostu w konstrukcji stalowo/drewnianej szer. 3,0m i długości 20,0m z
jednostronną poręczą, służącego do uprawiania wędkarstwa o wysokości liczonej od
korony pomostu do dna akwenu nie przekraczającej 2,50m oraz schodków
umożliwiających wejście na pomost (zabezpieczony lakiero-bejcą),
12. Wykonanie strefy do grillowania na planie okręgu Ø = ok. 17,0m ustabilizowanego
tłuczniem przeznaczonego do ustawienia 5 szt. nie osłoniętych ławko-stołów
(zabezpieczonych lakiero-bejcą zakotwionych w gruncie na kotwach stalowych,
ocynkowanych ogniowo) oraz wykonanie zadaszonego miejsca do grillowania (altana
w konstrukcji drewnianej -systemowa o średnicy ok. 10,0m, zabezpieczona lakierobejcą, zakotwiona przy pomocy kotew stalowych, ocynkowanych ogniowo). Ścieżki
do ww. strefy winna być ułożone z płaskich kamieni brukowych - według załączonego
projektu.
13. Wykonanie nowych nasadzeń tj:
1) obsadzenie ciągu pieszego znajdującego się wzdłuż brzegu stawu gęstym
żywopłotem:
 Carpinus betulus -grab pospolity - ilości 340 szt.,- C3 40/60
2) wykonanie nowych obsadzeń drzewami:
 Cornus florida Sunset - dereń kwiecisty –ilość 5 szt., - C3 30/40
 Crataegeus xmedia ‘Paul’s Scarlet - głóg pośredni – ilość 8szt., wys.
300-400cm, 3p, ob. 16-18, śred. 100-120, formapienna, wys. Pnia 220
cm, soliter, bryła.
 Hydrangea paniculata GREAT STAR Le Vasterival - hortensja
bukietowa – ilość 15 szt., C3 60/80.
 Tilia cordata ‘Rancho’ - lipa drobnolistna – ilość 4 szt., - wys. 300400cm, 3p, ob.16-18, śred. 80-100, formapienna, wys. pnia 220cm,
soliter, bryła.
3) obsianie nowych trawników dywanowych metodą tradycyjną.
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Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może użyć wyrobów budowlanych o gorszych
parametrach technicznych i jakościowych niż te wskazane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca nie będzie zobowiązany do
zastosowania konkretnych wyrobów ale zastosowane wyroby powinny być zgodne pod
względem:
 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych),
 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),
 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.),
 wyglądu (struktura, faktura, barwa).
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
projekt, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV.
Główny przedmiot zamówienia: 4545111300-1
Dodatkowy przedmiot zamówienia:
CPV: 45000000-7
CPV: 45342000-6
CPV: 45233222-1
CPV: 77314100-5
CPV: 45213353-2
CPV: 45112724-9
CPV: 45112723-9
CPV: 45112723-9
CPV: 37535200-9
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Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem w terminie: Część nr 1
do dnia 16 grudnia 2013 r., Część nr 2 do dnia 31 maja 2014r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy z zakresie przedłużeń
umownego terminu wykonania zamówienia, ze względu na okoliczności niezależne od
Zamawiającego i Wykonawcy w tym działania siły wyższej, niekorzystne warunki
pogodowe. Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie miała formę pisemnego
aneksu do umowy podstawowej, na pisemny wniosek Wykonawcy z uzasadnieniem.
Oferty proponujące pierwotnie dłuższy termin zostaną odrzucone.
2. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy okres (termin) realizacji zamówienia,
niż przedstawiono wyżej.

Rozdział V
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia
wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
niżej wymienione warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia ;
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przepisów art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
określonych w Rozdziale VI specyfikacji.
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Rozdział VI
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (załącznik nr 1 A – część nr 1
i załącznik nr 1B – część nr 2 do SIWZ)
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
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.
Część nr 1 - Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie roboty odpowiadające
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. rozbiórka budynku murowanego) o
wartości minimum 30 000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto każda,
(załącznik nr 4 A do SIWZ)
Część nr 2 - Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie roboty odpowiadające
swoim
rodzajem
przedmiotowi
zamówienia
(tj.
budowa/
utworzenie/zagospodarowanie terenów zielonych) o wartości minimum 200 000 zł.
(słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda, (załącznik nr 4 B do SIWZ)
3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, (załącznik nr 5 A – część nr 1 i załącznik nr 5B – część 2 do SIWZ)
4) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku
mniejszej kwoty należy złożyć przyrzeczenie, że suma ubezpieczenia zostanie
powiększona do wymaganej kwoty, a termin ważności polisy będzie obowiązywał w
okresie realizacji zamówienia.- w przypadku ubiegania się o zamówienie w części 2.
2.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
3.
Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
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oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów żąda:
a) Dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda
następujących dokumentów:
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (załącznik nr 2A – część 1 i załącznik
nr 2B – część 2 do SIWZ)
Oświadczenie wykonawcy o należeniu do grupy kapitałowej (załącznik nr 3A – część
1 i załącznik nr 3B – część 2 do SIWZ)
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.;
Aktualnego
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega w opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy maja miejsce
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
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zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4):
pkt 3-5 i 7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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 wstrzymaniem w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
pkt 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, z zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit a i c, pkt 2 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 6 pkt 1 lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty
wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)
W przypadku, o którym mowa w ust. 12, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 12, została wybrana, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

Rozdział VII
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faxem. Strona, która otrzymuje
informacje faxem zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej informacje do
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości
uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu.
adres: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,
godziny urzędowania: poniedziałek- piątek od 7:30 do 15:30; tel. (22)725-00-40, fax.
(22)725-04-44.
4.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
2) modyfikacje treści SIWZ,
3) wniosek o wyjaśnienie treści oferty,
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
5) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2
ustawy PZP ,
6) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek
rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,
7) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
 Katarzyna Zielerowicz pod nr tel. (22) 725 00 40 wew. 26 w sprawach dotyczących
zapisów formalnych specyfikacji; email- zamówienia_publiczne@kampinos.pl
 Grzegorz Komorowski pod nr tel. (22) 725 00 40 wew. 28 w sprawach dotyczących
zapisów technicznych zamówienia; email – inwestycje2@kampinos.pl

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium
Dla części nr 1 – Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.
Dla części nr 2:
1.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł.
(słownie: siedem tysięcy złotych).
2.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)
Pieniądzu;
2)
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)
Gwarancjach bankowych;
4)
Gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
Poręczeniach udzielanych przez podmioty, ok. których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
3.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Kampinos: WBS Bank O. Kampinos 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003.
4.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5.
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium
zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
6.
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907).

Rozdział IX
Termin związania ofertą
1.

2.

Wykonawca jest związany ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X
Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 .
Złożenie większej liczby ofert uzasadnia ich odrzucenie jako niezgodnych z ustawą
(art.89 ust. 1 pkt 1 ).
Jako złożenie większej liczby ofert należy uznać sporządzenie oferty wielowariantowej,
zawierającej kilka propozycji. Za taką należy uznać np. ofertę z dwiema cenami
odnoszącymi się do różnych zakresów prac w ramach jednego postępowania
Na równi ze złożeniem więcej niż jednej oferty należy traktować przypadki, gdy
wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, a drugą wspólnie z innymi podmiotami.
Złożenie oferty może nastąpić za pośrednictwem pełnomocnika. Do złożenia oferty i
uczestniczenia w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego wymagane jest
pełnomocnictwo rodzajowe.
Zakaz składania przez oferenta więcej niż jednej oferty nie sprzeciwia się uprawnieniu
wykonawcy do zmiany lub wycofania oferty i złożenia na to miejsce nowej oferty,
byleby nastąpiło to przed upływem terminu do składania ofert
Oferta oraz wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać
następujące wymagania:
a) Ofertę (formularz ofertowy wraz załącznikami) należy przygotować w języku
polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami
sporządzonymi przez Wykonawcę (w tym te złożone na załączonych do SIWZ
wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis
osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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Wykonawcy określona w dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej
wraz z pieczątką imienną. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o
pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu treści pieczęci, na
przykład nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej;
c) Druki załączone do SIWZ muszą być przez Wykonawcę wypełnione bez wyjątku
zgodnie ze specyfikacją bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcą.
Zamawiający dopuszcza przepisanie formularza oferty i załączników na
komputerze z zachowaniem ich formy i treści. W przypadkach, gdy jakakolwiek
cześć powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.
d) Wszystkie załączniki i dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej zapisanej stronie „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub właściwą (-e) osobę (-y)
upoważnioną (-e) do reprezentacji danego Wykonawcy.
e) Oferent winien załączyć kalkulacje uproszczoną wykonaną na podstawie
załączonego do SIWZ przedmiaru z podaniem wartości każdej pozycji
kosztorysu (przedmiaru).
f) Zaleca się, aby każda strona oferty (formularza ofertowego) wraz załącznikami
była ponumerowana kolejnymi liczbami i by była spięta w całość (forma zeszytu)
Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby
(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę (-y)
upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwość zastrzec, które informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako
jednoznaczna zgoda na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy
(firma) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania
zamówienia (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. w kopercie) z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym
opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie
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a)

opakowanie zewnętrzne (koperta):
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Część nr 1 ……………………………………….”
„Część nr 2………..……………………………..”
Nie otwierać przed dn.03.12.2013 r.
Przed godz. 10:15

Uwaga !
Nie należy opatrywać koperty zewnętrznej napisami lub symbolami identyfikującymi
Wykonawcę
b) opakowanie wewnętrzne ( koperta):
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Część nr 1 ……………………………………….”
„Część nr 2………..……………………………..”
Nie otwierać przed dn.03.12.2013 r.
przed godz. 10:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
..………………………………………………………………..……….
(dokładny adres i nazwa)
V

14.

15.

W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić nazwy z określeniem
adresu– siedziby wszystkich wykonawców składających ofertę wspólna
z zaznaczeniem Pełnomocnika.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, na którym ma być
wykonywana robota budowlana, w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy na
wykonanie prac objętych zamówieniem. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie
Wykonawca. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych
informacji, z wyjątkiem informacji uzyskanych od Zamawiającego na piśmie.
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16.

17.

18.

Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca
może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami SIWZ, a koperta będzie
oznaczona dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Opakowanie oznakowane dopiskiem „WYCOFANIE” zostanie otwarte na sesji
publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których
dotyczy wycofanie nie będę otwierane.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
Oferta zostanie złożona w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta złożona
po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

Rozdział XI
Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści SIWZ.
1.

2.

3.

4.
5.

Wyjaśnienia, co do treści SIWZ będą udzielane niezwłocznie zgodnie z art.38 ust.1- 2
ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszcza na stronie
internetowej www.bip.kampinos.pl.
Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ust. 3 Ustawy
PZP.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
Szczegółowe zasady, na jakich Zamawiający może dokonać modyfikacji treści SIWZ
wynikają z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku modyfikacji w toku postępowania przez zamawiającego specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4) oferta powinna zawierać co najmniej
wszystkie te postanowienia, które wynikają ze zmienionej specyfikacji.
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Rozdział XII
Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert, informacje dotyczące jawnej i niejawnej
pracy Komisji Przetargowej oraz zasadach udostępniania dokumentów z postępowania
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4),
Do dnia 03.12.2013 r. do godziny 10:00

2.
3.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania
Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Gminy Kampinos
przy ul. Niepokalanowskiej 3,
W pokoju nr 9 (sala konferencyjna)
Dnia 03.12.2013 r. o godzinie 10:15

4.

5.
6.

7.

8.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Ta czynność kończy część
jawną posiedzenia Komisji Przetargowej.
Podczas niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej oferty zostaną sprawdzone pod
względem formalnym.
Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania
ofert, dotyczące wyboru Wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia
nazwy wybranego Wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy
w postępowaniu i określi czy z każda z ofert spełnia wymagane warunki określone
w SIWZ, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami
przedstawionymi w materiałach przetargowych.
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Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się
z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.
Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie
oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty.
10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
11. Protokół z postępowania wraz z załącznikami (tj. oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) jest jawny. Załączniki
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o odniesieniu, do których
Wykonawca nie później niż składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1)
Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4)
Terminach, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 13 pkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
9.
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Rozdział XIII

1.

2.
3.

4.

Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie i szczegółowo
zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawartymi w niej
załącznikami.
Cenę za wykonanie zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem należy
przedstawić na formularzu ofertowym załączony do niniejszej specyfikacji.
Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia i powinna być podana
w poziomie cen z okresu złożenia oferty. W cenie będą zawarte wszelkie cła, podatki i
inne należności płatne przez Wykonawcę. W cenie należy również ująć między innymi
koszty uzyskania niezbędnych badań i prób niezbędnych do realizacji i odbioru
przedmiotu umowy, ekspertyz, opinii.
Cena ofertowa powinna obejmować koszty wszystkich robót. Dodatkowo powinna
obejmować także między innymi koszty utrzymania, dozoru i ubezpieczenia budowy,
koszty uporządkowania placu budowy, koszty pośrednie. Cenę oferty należy podać w
ZŁOTYCH POLSKICH. Podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty. Do
ceny netto należy doliczyć podatek VAT w określonej właściwymi przepisami prawa
wysokości. Wszystkie wartości zamówienia określone przez Wykonawcę muszą być
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium oceny ofert i znaczenie kryterium:
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Najniższa cena, waga kryterium 100 %
Punkty za kryterium cena brutto ( koszt) będą liczone wg następującego wzoru;
C = (C min : C x ) x 100 x 100%
C – ilość punktów przyznanych ofercie
C min - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu
C x – cena brutto badanej oferty
 Kryteria będą punktowane w skali od 0 do 100 punktów.
 Oferent może maksymalnie uzyskać 100 punktów.
 Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma najwyższą liczbę punktów,
pozostali wykonawcy proporcjonalnie mniej.
 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
 o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów przez danego
Wykonawcę. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska
najwyższą ilość punktów.
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Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której
projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy termin zawarcia
umowy będzie określony przez Zamawiającego w odrębnym piśmie, przy czym
zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający
zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy.
3.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust.1.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, a który zdeklarował realizację zamówienia z udziałem
Podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę
dotyczącą podwykonawstwa wraz z kopią umowy zawartej między Wykonawcą
i Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne
zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.
4.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie
wynikało z dokumentów załączonych do oferty.
5.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulujących współpracę Wykonawców.
6.
Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekaże ogłoszenie o udzielenia zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Kampinos: www.bip.kampinos.pl oraz w siedzibie Zamawiającego
na tablicy ogłoszeń.
7.
Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
Strona 21

Rozdział XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Część nr 1 Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Część nr 2 Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
1.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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.
4.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy:
1)
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2)
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3)
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wpłacić na konto: WBS Bank O/Kampinos
Nr 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003 z podaniem numeru przetargu .
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11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed
podpisaniem umowy.
12. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone są w projekcie
umowy.

Rozdział XVI
Części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział XVII
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XVIII
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XIX
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie:
Jako podstawa do obliczenia wartości robót uzupełniających będą przyjęte wartości
stanowiące dane wyjściowe do kosztorysowania zawarte w ofercie.

Rozdział XX
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy, w szczególności zasady zmian umowy oraz warunki
tych zmian, zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 A – część nr 1
i załącznik nr 7 B - część nr 2 do niniejszej SIWZ.

Rozdział XXI
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną na warunkach określonych
w rozdziale VII pkt 4 do SIWZ.

Rozdział XXII
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
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Rozdział XXIII
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XXIV
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IV ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Kampinos, dnia 18 listopada 2013 r.
(miejscowość, data)

…………………………………
(podpis uprawnionego
przedstawiciela Zamawiającego)
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Dla części nr 1:
Formularz ofertowy (wspólny dla obydwu części)
Załącznik nr 1 A–
Załącznik nr 2 AZałącznik nr 3 A –
Załącznik nr 4 A Załącznik nr 5 A–
Załącznik nr 6 A–
Załącznik nr 7 A Załącznik nr 8

-

Oświadczenie o spełnianiu warunki określonych w art. 22 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Oświadczenie wykonawcy o należeniu do grupy kapitałowej
Wykaz robót
Oświadczenie, że
osoby, które będą
uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
Informacja o podwykonawcach.
Projekt umowy (Wykonawca do swojej oferty jest zobowiązany
załączyć zaakceptowany projekt umowy).
Przedmiar robót (Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
swojej oferty wypełniony przedmiar dotyczący części nr 1)

Dla części nr 2:
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 B–
Załącznik nr 2 BZałącznik nr 3 B –
Załącznik nr 4 B Załącznik nr 5 B–
Załącznik nr 6 B–
Załącznik nr 7 B Załącznik nr 8 -

Oświadczenie o spełnianiu warunki określonych w art. 22 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Oświadczenie wykonawcy o należeniu do grupy kapitałowej
Wykaz robót
Oświadczenie, że
osoby, które będą
uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
Informacja o podwykonawcach.
Projekt umowy (Wykonawca do swojej oferty jest zobowiązany
załączyć zaakceptowany projekt umowy).
Przedmiar robót(Wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej
oferty wypełniony przedmiar dotyczący części nr 2)

Załącznik nr 9 (wspólny dla obydwu części) - Projekt zagospodarowania terenu wokół
stawu
Załącznik nr 10 (wspólny dla obydwu części) - Specyfikacja techniczna Wykonania
i odbioru Robót
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie dokumenty i oświadczenia według
Rozdziału VI SIWZ – potwierdzające spełnienie warunków i gwarantujące właściwe
wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem.
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……………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

miejscowość, data

OFERTA
WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-20-04-380,
REGON: 013271306

Sprawa nr 271.17.2013
Część nr 1 „Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości
Łazy”
Część nr 2 „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”
(wybraną część należy podkreślić)
Zgłaszamy przystąpienie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach.
Podstawowe informacje o firmie. Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym.
…………….………………………………………………………………………………….....
….………………………………………………………………………………………….……
(pełna nazwa firmy wykonawcy)
posiadając/ego/a siedzibę
………………………………………………………………………………………………...…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
……………………………………………………………………………………………...……
województwo
powiat
…………………………………………………………………………………………………
telefon
telefax
………………………………….. .pl.
Internet: http:/

……………….@...........................
e-mail
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Nr identyfikacyjny NIP ……………………………… REGON……………………………….
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………………...…
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

będący płatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferujemy:
Wykonanie zadania pod nazwą:
Część nr 1 „Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości
Łazy”
Część nr 2 „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”
(wybraną część należy podkreślić)

za kwotę brutto (netto + obowiązujący podatek VAT) ………..…………..………………zł
słownie: ……………………………………………………………………..……….…….…...
………………………………………………………………………………………...……......,
w tym kwota netto ……………………………………………………………...…….……… zł
(słownie złotych: ………….………………………………………………..…………..……….
…………………………………...……………………………………………………...……...)
należny podatek VAT w wysokości .……..… %, tj. …………….…………..……………... zł.
(słownie złotych: ……………………………………........…………………….……………….
……………………….……………………………...………………………………………)
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1.

Roboty

objęte

zamówieniem

zobowiązujemy

się

wykonać

z

udziałem

podwykonawców/bez udziału podwykonawców* - w przypadku zamiaru zlecenia
podwykonawcom części zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik
nr 6A i załącznik 6B do SIWZ
2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że przyjmujemy wszystkie warunki
Zamawiającego bez zastrzeżeń, a także, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje
do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w terminie

3.

Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia,:
Rozpoczęcie– po podpisaniu umowy i przejęciu placu budowy
Zakończenie - zamówienie wykonamy do dnia: ……………………….………………..

4.

Oświadczamy, że uważamy się związanymi niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy –
w brzmieniu określonym w projekcie mowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji, do
którego nie wnosimy zastrzeżeń – w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego oraz dopełnienia innych formalności określonych w SIWZ.

6.

Oświadczamy, że osobą uprawnioną do reprezentowania firmy w niniejszym
postępowaniu przetargowym jest/ są* Pan(i):
…………………………………………….......................................................................

7.

Oferta została złożona na ………. zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach od
strony nr 1 do strony nr ……….

8.

Inne informacje:
………………………………………………………………………………………………
.........................................
(miejscowość, data)

.......................................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy Wykonawcy)

......................................................................................
Podpis(y) i imienna(e) pieczątka(i) uprawnionej(ych)
osób(y) do reprezentowania Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 1A
............................................
(pieczęć wykonawcy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 Część nr 1
„Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy”

OŚWIADCZENIE
W imieniu

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), tzn.:

1.
2.
3.
4.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Posiadamy wiedzę i doświadczenie
Dysponujemy odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

..............................................., dnia ...................................

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej
osób(y) reprezentującej(ych)Wykonawcę
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ZAŁĄCZNIK NR 1B
............................................
(pieczęć wykonawcy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 Część nr 2
„Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”

OŚWIADCZENIE
W imieniu

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), tzn.:

5.
6.
7.
8.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Posiadamy wiedzę i doświadczenie
Dysponujemy odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

..............................................., dnia ...................................

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej
osób(y) reprezentującej(ych)Wykonawcę
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 A
....................................................
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 Część nr 1
„Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy”

OŚWIADCZENIE
W imieniu .......................................................................................................................
.....................................................................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1
i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 907 z późn. zm.)

..........................................
miejscowość, data
………………………………………………………..
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 B
....................................................
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 Część nr 2
„Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”

OŚWIADCZENIE
W imieniu .......................................................................................................................
.....................................................................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1
i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 907 z późn. zm.)

..........................................
miejscowość, data
………………………………………………………..
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 A
....................................................
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 pod nazwą:
Część nr 1 „Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości
Łazy”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NALEŻENIU
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W imieniu .......................................................................................................................
.....................................................................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
Oświadczam(y), że należymy/ nie należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.) ...............................................................
Przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej:
1. ................................................
2. .................................................
3. ................................................

..........................................
miejscowość, data

....................................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y) uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 B
....................................................
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 pod nazwą:
Część nr 2 „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NALEŻENIU
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W imieniu .......................................................................................................................
.....................................................................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
Oświadczam(y), że należymy/ nie należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.) ...............................................................
Przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej:
1. ................................................
2. .................................................
3. ................................................

..........................................
miejscowość, data

....................................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y) uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 A
.................................................
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz robót-doświadczenie w zakresie wykonawstwa,
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 pod nazwą:
Część nr 1 „Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości
Łazy”
Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 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.
Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia (tj. rozbiórka budynku murowanego) o wartości minimum 30 000
zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto każda

Nazwa i adres
Lp Zamawiającego
wraz z numerem
telefonu

Rodzaj
(nazwa)
zamówienia
i miejsce

.......................................
data , miejscowość

Całkowita
wartość
zamówienia

Wartość za,
którą
Wykonawca
był
odpowiedzialny

Rozpoczęcie
realizacji
zadania
(dzień,
miesiąc, rok)

Ukończenie
realizacji
zadania
(dzień,
miesiąc, rok)

………………………………………………………
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 B
.................................................
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz robót-doświadczenie w zakresie wykonawstwa,
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 pod nazwą:
Część nr 2 „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”
Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 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.
Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia (tj. budowa/ utworzenie/zagospodarowanie terenów zielonych) o
wartości minimum 200 000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda,
Nazwa i adres
Lp Zamawiającego
wraz z numerem
telefonu

Rodzaj
(nazwa)
zamówienia
i miejsce

.......................................
data , miejscowość

Całkowita
wartość
zamówienia

Wartość za,
którą
Wykonawca
był
odpowiedzialny

Rozpoczęcie
realizacji
zadania
(dzień,
miesiąc, rok)

Ukończenie
realizacji
zadania
(dzień,
miesiąc, rok)

………………………………………………………
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 A
.................................................
(pieczęć wykonawcy)

Część nr 1 „Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości
Łazy”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

……………………………………..
miejscowość, dnia

...............................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 B
.................................................
(pieczęć wykonawcy)

Część nr 2 „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

……………………………………..
miejscowość, dnia

...............................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 A
.................................................
(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 pod nazwą:
Część nr 1 „Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości
Łazy”

DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Należy wykazać podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonywanie
robót

Lp

Zakres wykonywanych prac

1

2

3

UWAGA:.
W przypadku nie korzystania z usług podwykonawców proszę wpisać –
NIE DOTYCZY

...............................................
miejscowość, dnia

…………………....................................................
podpisy i imienne pieczątki osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 B
.................................................
(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę
Kampinos w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr 271.17.2013 pod nazwą:
Część nr 2 „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”

DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Należy wykazać podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonywanie
robót

Lp

Zakres wykonywanych prac

1

2

3

UWAGA:.
W przypadku nie korzystania z usług podwykonawców proszę wpisać –
NIE DOTYCZY

...............................................
miejscowość, dnia

…………………....................................................
podpisy i imienne pieczątki osób(y)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 A
UMOWA
na roboty budowlane
nr 2151.___.2013
zawarta w dniu ………………….r. w Kampinosie
pomiędzy:
Gminą Kampinos z siedzibą w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 - 085
Kampinos zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy- Tomasza Tymoftyjewicza,
2. przy kontrasygnacie Skarbnika- Hanny Dobrzyńskiej
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
...................................................................., z siedzibą w …………………….., kod pocztowy
…………….. przy ulicy ……………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzącego przez Sąd Rejonowy……………........ ………… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………….. ….., kapitał zakładowy
i wniesiony1…….. NIP …………………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
- …………………………………………….
- …………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ……………………………………………………………., przedsiębiorcą
działającym pod firmą ……………………………………………. z siedzibą w ……………..
w …………………………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez……………………………………,

Realizując zamówienie publiczne udzielone w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) strony zawierają umowę o
następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie pn.: „Roboty
rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy”
1. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:
1) Wykonanie rozbiórki budynku usługowo-magazynowo o wymiarach: 34m x 19m i
wysokości około 4m.
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2) Media doprowadzone do budynku usługowo-magazynowego należy odciąć od sieci
głównej oraz zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich dalszą degradację.
3) usunięcie materiałów rozbiórki poprzez wywiezienie z terenu we wskazane przez
Zamawiającego miejsce. Materiały rozbiórkowe pozostają własnością Zamawiającego.
4) Uporządkowanie i wyrównanie terenu,
2. Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót.
3. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i
urządzeń.
4. Wykonawca potwierdza, iż przy zachowaniu najwyższej staranności zna istniejący stan
faktyczny.
5. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Odnowa i
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
§2
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Rozpoczęcie robót w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,
2) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji umowy w terminie do
16.12.2013r.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy objętego niniejszą umową może ulec zmianie
w przypadku:
1) Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub
niezależnych od Wykonawcy.
2) Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
3. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za stan
terenu oraz znajdującego się na nim obiektu do czasu wykonania przedmiotu umowy i
przekazania z powrotem Zamawiającemu.
4. Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu placu budowy do zabezpieczenia wszelkich
obiektów na nim zlokalizowanych.
5. Za datę zakończenia robót uznaje się dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń w formie protokołu odbioru końcowego.
§3
1. Do kierowania pracami wyznacza się ze strony Wykonawcy: ………………………….
2. Jako koordynatora realizacji ze strony Zamawiającego wyznacza się: ………………...
3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu
umowy.
4. Strony będą powiadamiać się o zmianach określonych w ust.3 w formie pisemnej.
§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie:
 wartość netto: ……………….……….............
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2.
1)

2)
3.

4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

podatek VAT: ………………….....................
wartość brutto: ………………….....................
(słownie wartość brutto: ................................................................................................)
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
Strony ustalają, iż wartość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku:
ograniczenia lub wyłączenia z realizacji przez Zamawiającego robót składających się na
przedmiot umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulega
obniżeniu.
Podstawą ustalenia wartości nowego wynagrodzenia, będzie kosztorys przedłożony
Wykonawcy przez Zamawiającego.
Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,
chyba, że konieczność ich poniesienia spowodowana była zawinionym działaniem lub
zaniechaniem Zamawiającego.
Zamawiający nie pokrywa kosztów:
Ubezpieczenia placu budowy;
Zabezpieczenia robót pod względem BHP;
Zużycia wody i energii;
Związanych z wyłączeniem ciągów pieszych i jezdnych;
Wyłączeniem mediów;
Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.
§5
Podstawy i warunki płatności

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie roboty odbędzie się jednoetapowo. Podstawą do
wystawienia
faktury VAT jest protokół odbioru końcowego podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem bankowym na wskazany przez
Wykonawcę rachunek w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia faktury VAT do
Zamawiającego.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców rozliczenie nastąpi po
przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami.
Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia
przelewu bankowego.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej ………………………………….
Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ofertowej, Wykonawca obowiązany
jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych
norm, parametrów i standardów, co prace objęte przedmiotem umowy, po podpisaniu
przez strony odrębnej umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji
prac dodatkowych.

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
Strona 43

7.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, będzie ustalone na podstawie jednostek
przeliczeniowych przewidzianych do wykonania robót, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, uwzględniając składniki kalkulacyjne z oferty Wykonawcy.
§6

Zamawiający zobowiązuje się:
1. Przekazać Wykonawcy plac budowy w oparciu o stosowny protokół przekazania w dniu
podpisania umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
2. Spełnić inne, niewymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania,
o którym mowa w ust. 1
§7
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :
a) kosztorysem ofertowym,
b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
c) zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i
aprobat technicznych,
d) przepisami prawa
2) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.
3) Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca rozbiórki,
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na koszt własny.
5) Każdorazowe wstrzymanie robót na polecenie Zamawiającego.
6) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
7) Dbanie o porządek na terenie robót, bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci oraz utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych.
8) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc wskazanego przez
Zamawiającego
9) Ponoszenie kosztów odszkodowań lub rekompensat w przypadku dokonania szkód w
związku z prowadzonymi robotami
10) Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp, przepisów ochrony pożarowej oraz dozoru
mienia na terenie robót, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w
związku z prowadzonymi robotami, w tym także w związku z ruchem pojazdów, na
terenie przyjętym od Zamawiającego i poza nim, a związanym z wykonaniem przedmiotu
umowy.
11) Usunięcie wszelkich wad robót stwierdzonych przy odbiorze
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§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót siłami własnymi albo:
1) Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót siłami własnymi, z wyjątkiem
wykonania……………………………………w zakresie:
a)
...............................................................................................................................
b)
...............................................................................................................................
które powierzone zostanie podwykonawcy.
3) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie prawnej lub
fizycznej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4) Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zwróci się z wnioskiem do
Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w
realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu projekt umowy w celu ustalenia istotnych dla Zamawiającego
elementów tej umowy, a po jej podpisaniu uwierzytelnioną kopię umowy.
5) Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 3 dni.
8) Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i musi określać:
a) Zakres robót powierzonych podwykonawcy.
b) Kwotę wynagrodzenia za roboty, która nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu
robót wynikająca z oferty Wykonawcy.
c) Termin wykonania powierzonego podwykonawcy zakresu robót.
d) Warunki płatności, z uwzględnieniem dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie
powierzonego zakresu robót po ich odbiorze w terminie do 30 dni od dnia przekazania
faktury.
e) Postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.
9) Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą wymagają formy pisemnej i zgody
Zamawiającego.
10) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z podwykonawcą.
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11) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie
potrącone z płatności przysługującej Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego
do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
udokumentowanego przez podwykonawcę w formie pisemnego oświadczenia.
12) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym
podwykonawcą.
13) Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.
14) Wykonawca ma obowiązek załączania do każdej faktury oświadczeń, że dokonał
stosownej zapłaty na rzecz podwykonawców za roboty wykazane w protokole wykonania
robót oraz oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia
i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w tym
protokole robót.
15) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia
kwot należnych a niezapłaconych przez Wykonawcę podwykonawcom, w przypadku
powierzenia im wykonania części prac objętych niniejszą umową, zaś zapłata
całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu
przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z podwykonawcami. W takim przypadku
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie
należności.
§9
1. Ustala się następujące rodzaj odbioru robót:
1) Odbiór końcowy.
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu
umowy w całości.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości robót do odbioru
pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni od zakończenia robót.
3. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może:
1) odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad (wady stwierdzone przy odbiorze
Wykonawca niezwłocznie usunie, nie później jednak niż w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w protokole, odbioru) albo, jeśli wad usunąć nie można:
2) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają
użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
3) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru, jeśli wady
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
2. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad robót i usterek
ujawnionych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na
koszt Wykonawcy.
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3.

1.
1)
a)
b)
c)

d)

e)
2)
a)

2.

3.
4.

Po usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia
Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Zgłoszenia Wykonawca
dokona na piśmie
§ 10
Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 i
zwanego dalej „wynagrodzeniem”, w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
Za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji umowy w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto za każdy dzień zwłoki;
Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i
gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia;
Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w wysokości 0,2%
wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia;
Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia całkowitego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
20% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego. 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
Kary, o których mowa w ust. 1, pkt. 1) Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia mu żądania zapłaty takiej kary umownej.
Wykonawca zgadza się na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

§ 11
Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Stronom
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
a) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie otwarta likwidacja
Wykonawcy.
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b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
c) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu
robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je bez zgody Zamawiającego i nie
kontynuuje robót przez 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
d) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót - przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni.
e) Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy tak
dalece, że nie gwarantuje to wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie albo w
inny sposób narusza jej istotne postanowienia.
f) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z przekazaną dokumentacją projektową,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
g) Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający:
1) opóźni termin przekazania placu budowy o 10 dni roboczych od dnia ustalonego w §2
ust. 1.
2) odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.
3) zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.
4) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 30 dni po terminie zapłaty,
mimo wezwania złożonego na piśmie i wystosowanego przez Wykonawcę
4. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy.
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca odpowiada oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, obowiązany jest do:
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia.
2) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 7 dni od daty
podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia.
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3) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.
2.

1)
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

2)
a)
b)
3)
a)

§ 12
Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić:
Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:
wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń
zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które
zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań
wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym, ani
Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im
przeciwdziałać,
działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub
całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie
wpływać na jakość wykonywanych robót,
konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp.,
ujawnienia w trakcie robót urządzeń, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie
lub lokalizacja nie wynika z dokumentacji projektowej,
konieczności wykonania zamówień dodatkowych,
wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w
przypadku:
zmiany stawek podatku VAT,
braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem, czego Zamawiający
nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,
Inne zmiany:
zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy,
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b) zmiany osób wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót,
współdziałania przy realizacji umowy oraz innego zatrudnionego personelu.
3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą
zmiany umowy będzie Protokół konieczności, zatwierdzony przez obie strony,
określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności wymienionych
w ust.2, który będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.
4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzania zmian w zawartej umowie nie
może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w
umowie.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.
6. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej, jakiegokolwiek
związanego z nią wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub
Wykonawcy, to Zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy
teren robót i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci mu wynagrodzenie za całość robót
wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.

1.
2.

§ 13
Spory, mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się
rozstrzygać w drodze negocjacji.
W razie braku możliwości załatwienia sporów w drodze negocjacji, będą one
rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego.

§ 14
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego,
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 16
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 B
UMOWA
na roboty budowlane
nr 2151.___.2013
zawarta w dniu ………………….r. w Kampinosie
pomiędzy:
Gminą Kampinos z siedzibą w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 - 085
Kampinos zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy- Tomasza Tymoftyjewicza,
2. przy kontrasygnacie Skarbnika- Hanny Dobrzyńskiej
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
...................................................................., z siedzibą w …………………….., kod pocztowy
…………….. przy ulicy ……………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzącego przez Sąd Rejonowy……………........ ………… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………….. ….., kapitał zakładowy
i wniesiony1…….. NIP …………………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
- …………………………………………….
- …………………………………………….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ……………………………………………………………., przedsiębiorcą
działającym pod firmą ……………………………………………. z siedzibą w ……………..
w …………………………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez……………………………………,
Realizując zamówienie publiczne udzielone w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) strony zawierają umowę o
następującej treści:

1.

2.
3.

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
„Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”, zwane dalej
przedmiotem umowy.
Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót .
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i
urządzeń.
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Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby
dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego.
5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne
dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.
6. Wykonawca potwierdza, iż przy zachowaniu najwyższej staranności zna istniejący stan
faktyczny.
7. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Odnowa i
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
4.

1.
1)
2)
2.
1)
2)
3.

4.
5.

§2
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
Rozpoczęcie robót w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji umowy w terminie do
31.05.2014r.
Termin wykonania przedmiotu umowy objętego niniejszą umową może ulec zmianie
w przypadku:
Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub
niezależnych od Wykonawcy.
Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za stan
terenu oraz znajdującego się na nim obiektu do czasu wykonania przedmiotu umowy i
przekazania z powrotem Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu placu budowy do zabezpieczenia wszelkich
obiektów na nim zlokalizowanych.
Za datę zakończenia robót uznaje się dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń w formie protokołu odbioru końcowego.
§3

1.
2.
3.
4.

Do kierowania pracami wyznacza się ze strony Wykonawcy: ………………………….
Jako koordynatora realizacji ze strony Zamawiającego wyznacza się: ………………...
Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu
umowy.
Strony będą powiadamiać się o zmianach określonych w ust .3 w formie pisemnej.
§4

1.




Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie:
wartość netto: ……………….……….............
podatek VAT: ………………….....................
wartość brutto: ………………….....................
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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(słownie wartość brutto: ................................................................................................)
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Strony ustalają, iż wartość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku:
3) ograniczenia lub wyłączenia z realizacji przez Zamawiającego robót składających się na
przedmiot umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulega
obniżeniu.
4) podstawą ustalenia wartości nowego wynagrodzenia, będzie kosztorys przedłożony
Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,
chyba, że konieczność ich poniesienia spowodowana była zawinionym działaniem lub
zaniechaniem Zamawiającego.
4. Zamawiający nie pokrywa kosztów:
1) Ubezpieczenia placu budowy;
2) Zabezpieczenia robót pod względem BHP;
3) Zużycia wody i energii;
4) Związanych z wyłączeniem ciągów pieszych i jezdnych;
5) Wyłączeniem mediów;
6) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.
§5
Podstawy i warunki płatności
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie roboty odbędzie się jednoetapowo. Podstawą do
wystawienia
faktury VAT jest protokół odbioru końcowego podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem bankowym na wskazany przez
Wykonawcę rachunek w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia faktury VAT do
Zamawiającego.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców rozliczenie nastąpi po
przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami.
Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia
przelewu bankowego.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej ………………………………….
Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ofertowej, Wykonawca obowiązany
jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych
norm, parametrów i standardów, co prace objęte przedmiotem umowy, po podpisaniu
przez strony odrębnej umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji
prac dodatkowych.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, będzie ustalone na podstawie jednostek
przeliczeniowych przewidzianych do wykonania robót, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, uwzględniając składniki kalkulacyjne z oferty Wykonawcy.
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§6
Zamawiający zobowiązuje się:
1. Przekazać Wykonawcy plac budowy w oparciu o stosowny protokół przekazania w dniu
podpisania umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
2. Spełnić inne, niewymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania,
o którym mowa w ust. 1

1.
1)
a)
b)
c)
d)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

§7
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :
kosztorysem ofertowym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i
aprobat technicznych,
przepisami prawa
Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.
Organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją
Ponoszenie kosztów utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon, itp.)
Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopów oraz innych robót ziemnych i
budowlanych,
Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na koszt własny.
Każdorazowe wstrzymanie robót na polecenie Zamawiającego.
Dbanie o porządek na terenie robót, bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci oraz utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych.
Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytych przez Wykonawcę w tym dokonanie na
własny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektów, fragmentów nawierzchni lub instalacji.
Ponoszenie kosztów odszkodowań lub rekompensat w przypadku dokonania szkód w
związku z prowadzonymi robotami.
Ubezpieczenia robót oraz budowy, w tym urządzeń i wszelkiego mienia ruchomego
związanego z wykonywaniem robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze
zdarzeniami losowymi. Wykonawca zobowiązany jest również do ubezpieczenia się z
tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi. Jeżeli Wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia
budowy działa na swoje ryzyko i odpowiedzialność.
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13) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc wskazanego przez
Zamawiającego
14) Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp, przepisów ochrony pożarowej oraz dozoru
mienia na terenie robót, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w
związku z prowadzonymi robotami, w tym także w związku z ruchem pojazdów, na
terenie przyjętym od Zamawiającego i poza nim, a związanym z wykonaniem przedmiotu
umowy.
15) Usunięcie wszelkich wad robót stwierdzonych przy odbiorze
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót siłami własnymi albo:
1) Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót siłami własnymi, z wyjątkiem
wykonania…………………………………………………w zakresie:
a) ...............................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................które
powierzone zostanie podwykonawcy.
3) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie prawnej lub
fizycznej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4) Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zwróci się z wnioskiem do
Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w
realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu projekt umowy w celu ustalenia istotnych dla Zamawiającego
elementów tej umowy, a po jej podpisaniu uwierzytelnioną kopię umowy.
5) Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 3 dni.
8) Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i musi określać:
a) Zakres robót powierzonych podwykonawcy.
b) Kwotę wynagrodzenia za roboty, która nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu
robót wynikająca z oferty Wykonawcy.
c) Termin wykonania powierzonego podwykonawcy zakresu robót.
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d) Warunki płatności, z uwzględnieniem dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie
powierzonego zakresu robót po ich odbiorze w terminie do 30 dni od dnia przekazania
faktury.
e) Postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.
16) Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą wymagają formy pisemnej i zgody
Zamawiającego.
17) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z podwykonawcą.
18) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy będzie
potrącone z płatności przysługującej Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego
do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
udokumentowanego przez podwykonawcę w formie pisemnego oświadczenia.
19) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym
podwykonawcą.
20) Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.
21) Wykonawca ma obowiązek załączania do każdej faktury oświadczeń, że dokonał
stosownej zapłaty na rzecz podwykonawców za roboty wykazane w protokole wykonania
robót oraz oświadczeń podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia
i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w tym
protokole robót.
22) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia
kwot należnych a niezapłaconych przez Wykonawcę podwykonawcom, w przypadku
powierzenia im wykonania części prac objętych niniejszą umową, zaś zapłata
całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu
przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z podwykonawcami. W takim przypadku
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie
należności.
§9
1. Ustala się następujące rodzaj odbioru robót:
2) Odbiór końcowy.
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu
umowy w całości.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości robót do odbioru
pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni od zakończenia robót.
4. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może:
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4) odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad (wady stwierdzone przy odbiorze
Wykonawca niezwłocznie usunie, nie później jednak niż w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w protokole, odbioru) albo, jeśli wad usunąć nie można:
5) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają
użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
6) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru, jeśli wady
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad robót i usterek
ujawnionych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na
koszt Wykonawcy.
6. Po usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia
Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Zgłoszenia Wykonawca
dokona na piśmie
§ 10
1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 i
zwanego dalej „wynagrodzeniem”, w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) Za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji umowy w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
b) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto za każdy dzień zwłoki;
c) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i
gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia;
d) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w wysokości 0,2%
wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia;
e) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia całkowitego.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
b) 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego. 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
5. Kary, o których mowa w ust. 1, pkt. 1) Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia mu żądania zapłaty takiej kary umownej.
6. Wykonawca zgadza się na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
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7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

1.

2.

1.

1)
2)
3)

4)

5)
a)
b)

§ 11
Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują
Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,
Wykonawca udziela gwarancji, w ramach której zobowiązuje się do usunięcia wad
stwierdzonych w tym okresie, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go przez
Zamawiającego o ujawnionej wadzie, względnie w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady w ciągu 14 dni będzie niemożliwe ze względów
technologicznych.
Termin gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 12
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% przedmiotu umowy brutto w
formie gwarancji ubezpieczeniowa przy uwzględnieniu, że zabezpieczenie:
Musi być wniesione w całości przed podpisaniem umowy, a termin jego ważności nie
może być krótszy niż 30 dni po terminie wykonania przedmiotu umowy,
W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy, zamawiający uruchamia zabezpieczenie,
W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od
stron umowy, Wykonawca na 7 dni przed upływem ważności zabezpieczenia składa
nowe zabezpieczenie w wybranej przez siebie formie z terminem ważności uzgodnionym
z Zamawiającym,
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione było w innej formie niż
pieniądzu, to na 7 dni przed upływem terminu odbioru Wykonawca złoży nowe
zabezpieczenie roszczeń gwarancji i rękojmi w wybranej przez siebie formie z terminem
ważności 15 dni po upływie okresu gwarancji,
Jeżeli nie zaistnieje konieczność uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, to zwrot jego nastąpi jak niżej:
70% wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,
30% wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 15 dni od upływu okresu
gwarancji.

§ 13
Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Stronom
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
2.
1)
2)
3)
4)
3.
4.
1)

2)
3)

5.
1)

Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie otwarta likwidacja
Wykonawcy.
Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu
robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je bez zgody Zamawiającego i nie
kontynuuje robót przez 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót - przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni.
Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy tak
dalece, że nie gwarantuje to wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie albo w
inny sposób narusza jej istotne postanowienia.
Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z przekazaną dokumentacją projektową,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający:
opóźni termin przekazania placu budowy o 10 dni roboczych od dnia ustalonego w §2
ust. 1.
odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.
zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.
nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 30 dni po terminie zapłaty,
mimo wezwania złożonego na piśmie i wystosowanego przez Wykonawcę
Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy.
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca odpowiada oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, obowiązany jest do:
Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia.

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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2) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 7 dni od daty
podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia.
3) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.
2.

2)
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

3)
a)
b)

§ 14
Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić:
Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:
wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń
zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które
zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań
wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym, ani
Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im
przeciwdziałać,
działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub
całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie
wpływać na jakość wykonywanych robót,
konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp.,
ujawnienia w trakcie robót urządzeń, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie
lub lokalizacja nie wynika z dokumentacji projektowej,
konieczności wykonania zamówień dodatkowych,
wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w
przypadku:
zmiany stawek podatku VAT,
braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem, czego Zamawiający
nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,
działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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4) Inne zmiany:
a) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy,
b) zmiany osób wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót,
współdziałania przy realizacji umowy oraz innego zatrudnionego personelu.
3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą
zmiany umowy będzie Protokół konieczności, zatwierdzony przez obie strony,
określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności wymienionych
w ust.2, który będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.
4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzania zmian w zawartej umowie nie
może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w
umowie.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.
6. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej, jakiegokolwiek
związanego z nią wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub
Wykonawcy, to Zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy
teren robót i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci mu wynagrodzenie za całość robót
wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.

1.
2.

§ 15
Spory, mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się
rozstrzygać w drodze negocjacji.
W razie braku możliwości załatwienia sporów w drodze negocjacji, będą one
rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego.

§ 16
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego,
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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Załącznik nr 8
Przedmiar robót

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
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Załącznik nr 9
Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu

działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
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Załącznik nr 10

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych
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warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
Strona 64

