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rsrorNYcH wARUNKow zlnn6wmNra
w postgpowaniuo udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzbnym w trybie przetargl nieograniczonego

rrRemontelewacjifrontowychz kolorystykai izolac.iqprzeruiwwilgociow4
scianpiwnic w buflynkachDomu studentaAkademii Murycrznejim. Feliksa
Nowornliejskiego
w BydgoszczypyzyuI. Staszica3 i 5.',
Warto6i zam6wienia przekracza14 000 euro, ale nie przekraczakwoty, o kt6rej mowa w art. 11 ust 8

Bydgoszcz,
lipiec2013r.

cz\sc I PosrANownENrA
ocoLNE
l.Nazrva i adres zamawiaj4cego
AkademiaMuzyczna im. FelikdaNowowiejskiegow Bydgoszczy
85-008,ul. J. Slowackiego7
REGON 000842390, NIP 554 03t 3225
tel.52l32l05 82 faks: 5il 321-23-50.
www. amuz.b)'dgoszcz.pl

email: zam.pub@)amuz.byfuAgzgz,pl

2.T ryb udzielenia zamrfwienia
Postgpowanieprowadzone jept w trybie przetargu nieograniczonego,na podstawie art. 3 9
i nastgpnych ustawy z dnia 29 stycznra 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.
z20I0r. Nr 113,poz.759 ze z1n.)zwanejdalej,,ustaw4".

CZ\SC II PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
l.Opis przedmiotu zam(iwienia.
Przedmiotemzam6wieinias4 roboty budowlanepolegaj4cena ,,Remoncieelewacji
frontowych z kolorystykq i izolacj1 przeciv'twilgociow4 Scianpiwnic w budynkach
Domu Studenta Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszazypi:zyul. Staszica3 i 5."
1.1. Budynki przy ul. Staszica 3 i 5 czterokondygnacyjne(parter, dwa pigtra oraz
uZytkowe poddasz:e)cal|<owiciepodpiwniczone z dachemniesymetrlrcznym-stromym
od strony frontowej i plaskim od strony oficyny. Elewacja fi:ontowa.budynku-faktura
strukturalna zatarLegona gladko, malowanego farbE elewa.cyjn4-w kolorze Zoltobezowym. Tynk zewn(trzny wykazuje zr6hnicowanE prz:yczepno!:(,do podlo2a.
Miejscowo zauwaLalne zarysowania tynku zewngtrznego. Cok6l [astryko plukane,
pokrycie dachu blacha cynkowa. Rynny , rury spustowe i opierz:enia gzyms6w z
blachy stalowej ocynkowanej. Parapety zewngtrznez blachy ocyntrrowanej.Stolarka
okienna nabazie'profili PCV. Drzwi zewnEtrzne-nietypowe,drewni,aneoraz nabazie
profi li aluminiowlrch :wtota przejazdowedrewniane dwuskrzydlowe,
1.2. Wykonanie izolacji Scian piwnicznych i fundamentowych przed przenikaniem
wilgoci przenrkajqcq z grurrttr oraz przesEczaJEcych
w6d opado'wych z poziomu
terenu.
1.3. Wykonanie izolacji poTiomej Scianzewngtrznych,
1.4. Wykonanie izolacji pionowej ScianzewnEtrznychpiwnic i cokolu.
1.5. Remont elewacji frontowych Sciannadziemia,
1.6. Wykonaniesystemuodwodnieniapolaci dachowych
1.7. R.enowacjadrzwi zew4gtrznychi wymianabramy wjazdowij
1.8. Wymiana istniei4cej bramy wjazdowej na zamontowarde brarny segmentowej
z tNoczonych paneli pluminiowych, ocieplanych piank4 poliuretanow4. Panele
okleinowane z clodatkowymi szprosami nadaj4cymi uklad wertykalny. Funkcja
podnoszenia i opuszczdnta reahzowana za pomoc4 mectranizmu laricuchowego
z opcj1 ryglowania. OScieznica i prowadnice z ksz:taltownLik6w stalowych
ocynkowanych. lBrarna montowana na wewngtrznym licu muru. Otwieranie
i zamykanie za pomocfi pilota.
-Zasilanie bramy ; elQktrycznepodnoszeniez instalacji l{N -dlu,goSdprzewod6w
25 mb,
-sterowanie otwierania i zamykania -sterownik t 5 sztuk.pilotdrv

I.9 Zakrespracobejmuje:
a) roboty przygotQwawcze polegai4ce na m.in. na zabezpieczeniu obszaru
pr zestrzen,lremoprtowanej,
b) wykonanie osuszania Scian zewngtrznych - zawilgoconych i naralonych na
zawilgocenia
c) wykonanie wewnEtrznegoocieplenia Scianzewngtrznyr;hpomteszczefsuteryn,
d) odSwieZenir:i odtlvorzeniepowlok tynkarskich,
e) wykonanie powlok zabezpieczajqcychoraz tynk6w renowacyjnych,
g) instalacje elektryqzne,
I .10 Szczeg6lowyzakresppzedmiotuzam6wieniaokresla:
1) Specyfikacjatechnigznawykonania i odbioru rob6t zaN1czniknr7 do siwz.
2) Dokumentacja.projektowa (projekty budowlano-wykonawcze) zaNqczniknr 8 do
siwz.
3) Przedmiar robotzaNacznikrtr9 do siwz.
Uwaea !!!
Jehehw opisie przedmiotu zampwienia lub dokumentacji projektowej zostalywskazane znaki
towarowe, patenty oraz pocllodzenie urzqdzef i material6w narle?yje traktowad jako
propozycje projektanta. lLama*iaj4cy dopuszcza zastosowanier6wnowaznych material6w i
urzqdzeh w stosunku do zappojektowanych z zachowaniem tych saml'ch lub lepszych
standard6wtechnicznych, teclnrologicznych i jakoSciowych. Ponadto zamiennematerialy lub
urzqdzenia przyjgte do wyceny :
- winny spelnia6funkcjg, jakiej maj1sNu?yc,
- winny byd kompatybilne z pozostalymr urzqdzeniami, aby zesp6l urzqdzefi dawal
zamrerzonyefekt (zap,rojektpwany),
- nie mog4 wplywai na zmiailg rodzaju i zakresurob6t budowlanyr;h.
1.11Nazwy i kody okreSlonewe Wsp6lnym SlownikuZamowien
4s111000-8;453120000+6
IZOLACJE
45410000-4;4544210A$; 45421146-9TYNKI
45421125-6; 45421134+2;STOLARKA DRZWIOWA
45410000-4;4544210A"8;45421146-9ROBOTY MALARSIKIE
45300000-0; ROI] OTY INSTALACYJNE W BUDYNKACIf -INSTALACJE
ELEKTRYCZNE.,
453| 4300-4; Ktr A.DZFNIE KABLI
1.12 Wykonawca, reehzujEpyzam6wienie winien zastosowadmateriallr dopuszczonedo
obrotu zgodnie z ustaw{ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud,cwlanych(Dz. U.
Nr 92, poz. 881 ze:zm.), niezbgdneprzy wykonaniu niniejszelgozami>wienia.
I.I3 Zgodnre z art. .10 ust. 5 ustawy wykonawca, kt6ry powrluje sig na rozwi7zania
r6wnowazne opisywa:rym pruez zamawialqcego, jest zobowiqzamy vrrykazal, 2e
oferowane przez niego roboty budowlane spelniaj4 wymagania okreSlone przez
zamawraj1cego.
I.I4. Wykonawca zobowi1zany bgdzie do udzielenia co najmniej 36 miesigcznej
gwarancji jakoSci oraz rgkojmr za wady. W przypadku wyst4pienierwad lub usterek
Zamawiajqcy wlznaczt! Wykonawcy termin ich usuniqcia. Powiadomienie o
wyst4pieniu wad lub uSterekw trakcie trwania gwarancji nast4pi za poSrednictwem
faksu lub emaila. Wykqnawca jest zobowiqzanydo natychmiastowergopotwierdzenia
faktu otrzymania',zgloszeniat4 sam4 drog4 tj. za poSrednictwemfaksu lub emaila. Nr
faksu52 32I-23 50 lub omail: sekr@amuz.b),dqoszcz.pl

Blak potwterdzenia otrzymania zgloszenia nie zwalnia Wykonavvcy z obowi4zku
usunigciawad lub usterek.
1.15 W przypadku zamigrzenia zlecenra wykonania czElci przednriotu zam6wienia
podwykonawcy/podwykonawcom wymagane jest, aby wykonilwca wskazal tg
czESc
w formularzuoferty.
l.16 Zamawiaj4cy nie przerividujezebraniaz Wykonawcami.
2. Termin wykonania zam6wilnia i warunki platno5ci
2.I Wymagany termin re4lizacji przedmiotu umowy'. rozpoctzgcierob6t nast4pi: po
podpisaniu umowy i zpstanie zrealizowanew ci4gu 60 dnii.
2.2 Zarnawiajqcy przekaZeWykonawcy pomieszczeniapralni i toaletg rngsk4w budynku
przy ul. Staszica 3 i 5 w Bydgoszczy (szczeg6ly zostanquzgodnione w protokole
przekazanra placu budowy. Media: woda i energia elektryczna zuLyte przez
'V/ykonawcg
zosrtan4r ozliczone ry czaLtowo.
2.3 ZamawiaJqcywymaga wyralenia zgody na dokonanieplatnofci prze.lewemw terminie
2l dni,liczqc od daty wplywu do siedziby zamawiajqcegoprawidlowo wystawionej
faktury VAT.
2.4 Zamawiajqcy dopaszczd.wystawienie1 faktury czgsciowej p,c wykonaniu co najmniej
20Yorobot w terminie nie kr6tszym niz po uplywie 14 dni <>drozpoczgciarob6t. Do
kdhdeJprawidlowo wyqtawionej faktury VAI wykonawca cloN4czy
protok6l odbioru
podpisany przez upowaZnionych przedstawicieli zamawialqcego, pod rygorem nie
przyjgcia faktury wraz z wymaganymi dokumentami .
2.5 W przypadku zlecenia czglci zam6wienia podwykonawcy/podvvlzkonawcom,do
prawidlowo wystawionych faktur VAT czgsciowej i korico'wej wykonawca
zobowi4zany jest takle kahdoruzowo dolyczyt oSwiadczenie podwykonawcyl
podwykonawc6w o otrzymaniu od wykonawcy zaplat'y nalelinoSci za prace
wynikaj4ce z danego opbioru rob6t pod rygorem nie przyjqcia fal,:tury i dokonania
zaplaty.

cz\sc IIr zASADyIdlDZtAr,u
w posT4powANru
1. Warunki udzialu w postgpdwaniu i opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunk6w:
1). udzielenie zam6wienia nlog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt<irzy spelniaj4 warunki,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotycz4ce:
2) posiadania uprawniefi do ilykonywania okreSlonej dziaNalnoScilub czynnoSci, jezeli
przepisy prawa nakladaj4 obowi4zek ich posiadania
3) posiadaniawiedzy i doSwiadczenia,
4) dysponowania odporviedniln potencjalem technicznym oraz osobarni zdolnymi do
wykonania zamowtenia,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz nie podlegaj4wykluczoniu na podstawie aft. 24 ust. 1 ustawy.
2. Opis sposobudokonywania qceny spelnieniawarunk6w udzialu w postgpowaniu:
warunek posiadania wrcdzy i dgSwiadczeniazostanieuznany za spe,lniony,gdy Wykonawca
wykaZesig:
1) wykaz os6b, kt6re bgd4 flczestniczyi w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnoSci
odpowiedzialnych zaSuriadczEnie uslug, kontrolg jakoSci lutr kierc,wanie robotami
budowlanyrni, wraz z informaoj ami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia

i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia, a takae zakresu wykonywanych
przez nie czl'nnolci, oraz infolmacj4 o podstawie do dysponowaniatymi orsobami(zalqcznik
nr 4 do SIWZ).
2) oSwiadczenie,2e osoby, kt6re bgd4 uczestniczyi w wykonywaniu zamdrwienia,posiadaj4
wymagane uprawnienia, jehel\ ustawy naldadajq obowi4zek posiadania takich uprawnieri
(zalqczniknr 4 do SIWZ).
3) doSwiadczeniemw wykonaniu rob6t budowlanych w okresie ostatnich pigciu lat przed

uplywemterminu skladania ofert, a jezeli okresprowadzeniadziaNalnolci
jest kr6tszy- w

tym okresie, co najmniej jedn4 robot4 polegaj4c4na dociepleniu budynku uzytecznoSci
publicznejo wartoScico najmniej 150 000,0021odpowiadaj4cych
swoim rodlzajemi warloSci4
robocie
budowlanej
stanowi4cej przedmiot zam6wienia wraz z dokumentami
potwierdzaj4cymi, 2e zostaNyoire wykonane terminowo i z nale?yta,jakoSci4@alqczniknr 5
do SIWZ).
3. Warunek dotyczEcysy'tuacjiekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spelniony, gdy
Wykonawca wykaLe sig posiadaniem:
1)
6rodk6w finansowych lub zdolnoSci kredytowej w wysokoSci rLie mniejszej niZ
150.000,00zt( stopig6dziesi4ttysi
ch 00/100),
EcyzNoty
2)
ubezpieczeniaod odpowiedzialnoScicywilnej w zakresie prowadzronejdzialalnoSci
gospodarczejzwiqzanejz prze$miotemzam6wieniana kwotg nie niAszErriz 150.000,00zN
( stopigidziesiattysigcyzlotych00/
100).
4. Oceny spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu Zamawiaj4cy dok,onana podstawie
analizy zaLqczonych przez Wykonawca do oferty oSwia<lczeri i dokument6w,
wyszczeg6lnionych w SIWZ. Z treSci zaNEczonychoSwiadczef i dokument6w musi
jednoznacznie wynika6, i2 Wykonawca spelnil warunki udzialu \,v postgpowaniu,
o kt6rych mowa w czgSciIII SIWZ w ust. 1 i 2.
5. Wykonawcy, kt6rzy wsp6hrie ubiegaj4 sig o udzielenie zam6wienia warunki w zakresie:
wrcdzy i doSwiadczenia,<lysporfowaniaodpowiednim potencjalemtechniczrLymoraz osobami
zdolnymi do wykonania zamQwienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej mogg spelniad
iwiadczeniu,potencjaletechrricznym,osobach
lolnoSciach finansowych innych podmiot6w,
:t go z nimi stosunk6w. Wytrionawcaw takiej
sytuacji zobowiqzany jest udowodnid Zamawial4cemu, i2 bgdzie dysponowal zasobami
niezbgdnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lnoSciprzedstawiaj4cw lym celu pisemne
zobowrEzanietych podmiot6w So oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na okres
korzystaniaz nich przy wykonaniu zam6wienia.
5.1 O udzieleniezam6wieniamogQubiega6sig:
a) osoby frzyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjrrc nieposiadaj4ce
osobowoSciprarvnej,
b) wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie,
c) wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki okreSlone w art. 22 ust.l ustawy
dotycz4ce'.
- posiadarria uprawnieri do wykonywania
okreSlonej dzialalnoSci lub
czynnoscl,
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
5

zdolnymi do wykonania zamowienia, - Zamawiaj4cy uzniL,Ze wykonawca
spelniawarunek udzialu w postgpowaniujeZeli wykaz:,e
iZ dysrponuje:
- osob4 - posiadaj4c4uprawnieniabudowlane do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoScikonstrukcyjno - budrowlanejbez ograniczef;
zgodniez przepisamiustawy z dniaT lipca 1994r. Plawo budowlane,Dz.IJ z
2006r. Nr 156,poz. llIS ze zm.),
Ponadto wymagana osoba musi przynaleLe(, do wtaSciwq izby samorz4du
zawodowego,zgodnie z ustaw4 z dma 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach
zawodowych arohitekt6w,inZynier6w budownictwa oraz urblnist6w ( Dz.IJ. z
200I r. Nr 5 poz. 42 ze zm.)
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
d) wykonawcy nie podlegaj4cywykluczeniuzudzialu w postEpc,waniu.
6.2 Wykonawcy wystgpuj4cywsp6lnie:
a) winni ustanowi6 pelnomocnika (lidera) do reprezentowaniaich w postgpowaniu
o udzielenie zanowienia albo do reprezentowaniaw postgpcwaniu i za.warciu
umowy w sprawie zamowrcniapublicznego,
b) ponosz4solidam4odpowiedzialnoSd
za wykonanieumowy.
6.3 Wykonawcamohe polegadna wiedzy i doSwiadczeniu,potencialetechnicznym,
osobach zdolnych do wykonania zam6wienia lub zclolnoSciachfinansowych
innych podmiot6w niezalehnie od charakteru prawnetr4oNEczilcychgo z nimi
stosunk6w.
6.4 Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie bgd4 oceniani lqcznie w za.kresiewarunk6w
okreSlonych przez zamawiaj4cegow pkt 1.1 c) niniejszej c,zgscisiwz, a w
przypadku warunkt okreSlonegow pkt 1.1 d) niniejs:zej czE:ici siwz kaady z
wykonawc6w powipien spelniai go oddzielnie.
2.Wykaz o5wiadczerfllub dokumentrfwo jakie maj4 dostarczy( wyl.onawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu
1. Na potwierdzenie spelniania warunk6w udziaNuw postgpowaniu, o kt6rych mowa w aft.
22 ust. 1 ustawy, WykonaWca wraz z ofeftq zobowiqzany jest z:Loty6:\a potwierdzenie
spelniania warunk6w udzif,u w postgpowaniu, o kt6rych mowa w ar1.22 ust. 1 ustawy,
Wykonawca wraz z ofertq zpbowiqzanvj est zloLy(,:
1 ) oSwiadczenieo spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowamiu- zalqcznik nr 2 do
SIWZ oraz dokumenty potwierdzajqcespelnianiewarunk6w udzialu rv postgpowaniu:

2) rlryikazos6b, kt6re bgdqluczestniczyt w wykonywaniu zam(rwienia. w szczeg6lnoSci
odpowiedzialnych zaittiiadczenie uslug, kontrolg jakoSci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz 4 informacjami fla temat ich kwalifikacji zawodowych,
doSwiadczenia i wyks4tatcenia niezbgdnych do wykonania zamriwienia, a takae
zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci, oraz informacj4 o podstawie do
dysponowaniatymioso$ami(zalqczniknr 4 do SIWZ).

3 ) oSwiadczenie, ze osoby, kt6re bgd4 uczestniczyi w wy.konywaniu zam6wienia,
posiadaj4 wymagane qprawnienia, jeheli ustawy nakladajrtroboui4zek posiadania
takich uprawnieri (zalqcaniknr4 do SIWZ).

4) Wkaz rob6t budowlanyph, w zakresieniezbgdnym do wyka:zaniaspelniania warunku
wiedzy i doSwiadczenia,wykonanych w okresie ostatnich prigciula| przed uptrywem
jes. kr6tszy - w tym
terminu skladania ofert, a jeheli okres prowadzenia dzialaln<>sci
okresie, z podaniem ich podzajui wartoSci, daty i miejsca wyllonania oraz zaN4czeniem

dokumentu potwierdzajecego,2e roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadamisztuki
budowlanej i prawidlowo ukoflczone(zalqcznik nr 5 do SIWZ).
5) informacjg banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredy;owej,w kt6rych
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj4cq wysokoSr5 posia.danych Srodk6w
finansowych lub zdolnoS6kredytow4 Wykonawcy, wystawion4 nir; wczeSniej niz 3
miesi4ce przed,uptywerh terminu sktadaniaofeft ,
6) optracon4 polisg, a w przypadku jej braku irury dokunrent pcttwrerdzajqcy, Ze
Wykonawca jest ubqzpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
prowadzonqdziaLalnosgizwiqzanejzprzedmiotemzam6wienia.
2. W celu wykazania brakrl podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zatt6wrenia Wykonawcy w okolicznoSciach,o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
Wykonawc a wraz z ofertq igbowiqzany jest zlo2yc:
1) oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zalqcznik nr :l do SIWZ, oraz
nastgpuj4cedokumenty potwierdzajqcebrak podstaw do wyklucz ennLzpostgpowania:
2) aktualny odpis z wlaSciwego rejestru, jezeli odrgbne przeprisywymagaj4 wpisu do
rejestru, w celu Wkazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkJ- 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert, a w stoqunkudo os6b fizycznych oSwiadczeniew za.kresieart. 24 ust.
I pkt.2 ustawy, (oSwiadczenieujgte w tresci zalqcznika nr3 cJoSIWZ),
3) aktualne zaswiadczenielrrlasciwegonaczelnikaurzgdu skarbowegotr,otwierdzajqce,2e
Wykonawca nie zalega z opNacaniempodatk6w, lub za:iwiadczenie, Le uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozLo2:,enient raty zalegNych
platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlaSc:iwego organu
wystawione nie wczeSnipjni2 3 miesi4ce przeduplywem terminu sklrndaniaofert,
4) aktualne zaSwiadczeniewlaSciwego oddzialu Zal<LadtttJbezpieczeriSpolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj tyce,2e Wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpreczenia zdrow,ctne i spoleczne, lub
potwierdzenie, 2e uz;'skal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozNohenienaraty zalellych platnoSci lub wstrzymanie w caloSciuykonania decyzji
wlaSciwego organu - ivystawione nie wczesniej nrL 3 nriesi4ce przed uplywem
terminu skladaniaofert,
5) aktualn4informacjg z Krajowego RejestruKamego w zakresieokre,slonymw art.24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion1 nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu skladaniaofert.
6) aktualn4 informacjg z fuajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wyqtawion4 nie wczeSniejniz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladaniaofert.

3 . JeLeIiWykonawcawykazujqc spelnianiewarunk6w, o kt6rych mowa w czgsci III SIWZ
w ust. I r 2, polega na zasobachinnych podmiot6w, na zasadachokreSlonychw czgsci III
SIWZ w ust. 5, a podmioty te bgd4 braly :udzial w rcalizitcji czcsci zam6wienia,
Zamawrajqcy 2qda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
dokument6wwymienionychw czgsciIII SIWZ w ust. 2.

4 . JeZeIi Wykonawca wykaztqqc spelnianie warunk6w, o kt6rych rmowalv czgsci V SIWZ
ust. 2 pkt 3), polega na ZdolnoSciach finansowych innych podmiol:6w na zasadach
okreSlonychw czgSciIII SXWZ w ust. 5 Zamawiaj4cy wymaga przedNc,Zenia
informacji,
o kt6rej mowa w czgSciIII SIWZ w ust. 1 pkt 5) i 6), dotycz4cejtych poCmiot6w.

5. Jeleli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moae przedsta'wii dokument6w
dotyczqcych sytuacji f,rnansowej i ekonomicznej wymaganych przez, Zamawiajqcego,
mohe przedstawid inny dokument, kt6ry w v,rystarczajqcyspos6b potvuierdzaspelnianie
opisanegoprzez ZamawiajQcegowarunku.

6 . JeLeIi Wykonawca polega ga wiedzy i doSwiadczeniu,osobach zdolnych do wykonania
zam6wienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podrrLiot6w, zobowiqzanyjest
udowodni6 Zarnawiaj4cemttr,2e bgdzie dysponowal zasobami rriezbgdrrymido reaiizacji
zam6wieniu w szczeg6lnoScipoprzez przedstawienie pisemnego zobowiqzania tyih
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji tych zasob6w na okres korzystania z nichprzy
wykonaniu zam6wienia.

JeLeIi, w ptzypadku Wykonawcy mqqcego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o kt6rych mowa w aft. 24 ust. 1 pkt 5-13ustavry, maj4 miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie.j, Wykonawca sklada
w odniesieniu do nich zalwiadczenie wlaSciwego organu s4dowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczqceniekaralnoSrcitych os6b w zakresie
okreSlonym w arl. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wczesni,lj niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu skladania ofert, z tym ze w prz.ypadku gdy w miejscu
zamieszkaniatych os6b nie wydaje sig takich zalwiadczen - zasl;gpujesig je dokumentem
zawietq4cym oSwiadczeniazlohone przed notariuszem, wtraSciwymorganem s4dowym,
administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospo,Jarczegomiejsca
zamieszkaniatych os6b.

8 . Jeheli Wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamiesz\;ania poza terytorium

RzeczypospolitejPolskiej, zarniast dokument6w, o kt6rych mowa w czgSciIII SIWZ
w ust.2:
1) pkt 2)-4) i pkt 6) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma
siedzibg lub miej sce zal,tieszkania,potwierdzaj qceodpowiednio, Ze:
a) nie otwarto jego likvyidacji ani nie ogloszonoupadloSci;
b) nie zalega z uiszczlniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo ilp uzyskaL przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub
rozlohenie na raty zaleglych platnoSci lub wstrzymanile w caloSci wykonania
decyzji wlaSciwego organu:
c) nie orzeczonowobe{ niego zakazuubieganiasig o zam6wienie.
2) pkt 5) - sktada zaSwiadczeniewlaSciwego organu s4dowego lub a.dministracyjnego
miejsca zamieszkaniaalbo zamieszkaniaosoby, kt6rej dokumenty dc'tyczE,w zakresie
okre$lonymw art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
9. Dokumenty,o kt6rych morivaw czgsciIII SIWZ wust. 8 pkt l) lit. a) ic) oruzpkt2),
powinny by6 wystawione nle wczeSniejniZ 6 miesigcy przed uplywem 1:erminuskladania
ofert. Dokument, o kt6rym mowa w czgsciIII SIWZ w ust. 8 pkJ 1) lit. b), powinien byi
wystawiony nie wcze6niejnlz 3 miesi4ce przeduplywem terminu skladaniaoferl.
10. Jezeli w miejscu zamieszkaniaosoby lub w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibElub
miejsce zamreszkarria,nie pvydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa czgsci III SIWZ
w ust. 8, zastgpuje sig jp dokumentem zawieraj4cym oSwiadczenie ztohone przed
notariuszem,wlaSciwym orlanem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du
zawodowego lub gospodarbzegoodpowiednio miejsca zamieszkaniaosoby lub kraju,
w kt6rym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.Przepis czgsci III SIWZ
ust. 9 stosujesig odpowiednio.

11. W przypadku w4tpliwoSci do do tresci dokumentu zlozonegoprzezWykonawcg maj4cego
siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
Zarnawiajqcy mohe zwrQcil sig do wlaSciwych organ6w odpowiednio miejsCa
zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym Wykonawca m,a siedz:ibg lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczEiych
przedlo2,onego dokumentu.
'Vflykonawcy
l2.Zamawiajqcy 24da od
zlozenia wraz z ofertE pelnomocnictwa lub
umocowania prawnego udzielonego osobie/osobompodpisujqcej/podpisuj4cymofertg,
o ile prawo do reprezentor,yaniaWykonawcy w powyzszym za\<resienie wynika *prort
z dokumentu rejestrowego.
13.W przypadku, kiedy Wykdnawcy wsp6lnie ubiegaj4 sig o zam6wienie,w6wczas maj4
obowi4zek ustanowid pelnomocnika do reprezentowaniaich w postgpovraniuo udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia unowy w sprawie
zam6wienia publicznego. Ffzedmiotowe pelnomocnictwo nale|y zalqczy'cdo oferty.
14.Jezeli of'ertaWykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cychsig o udzieleniezam6wieniazostanie
wybrana w6wczas Zamasl,iajqcy zastrzega sobie prawo do Zqdania przed, zawarciem
umowy w sprawie zam6pvienia publicznego, umowy reguluj4cej wsp6lprac9 tych
Wykonawc6w.
15.Dokumenty s4 skladanew oryginale lub kopii poSwiadczonejza zgodnoSdz orygina\em
przez Wykonawcg lub ospbg/osoby upowaZnionq/upowahniote do podpisania oferty
z dopiskiem "za zgodnoScz orygrnalem".
16.W przypadku Wyk.onawc6wwsp6lnie ubiegaj4cychsig o udzielenie zam6wienraoraz
w przypadku podmiot6w, na kt6rych wiedzy i doSwiadczeniv, osobach zdolnych do
wykonania zam6wienia, syuacji ekonomicznej i finansowej polega Wykonawca, kopie
dokument6w dotycz4cycli odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiot6w s4
poSwiadczaneza zgoclnoSiz oryginaNemprzezWykonawcg lub te podmioty.
lT.Zamawiaj1cy moLe zqdacprzedstawieniaoryginalu lub notariallnie po$wiadczonejkopii
dokumentu wyLqczni<>
M.4y, gdy zloilona kopia dokumentu je:st nieczytelna lub budzi
jej
w4tpliwoScico do
prawdziwoSci.
lS.Dokumenty sporzqdzonerryjgzyku obcym s4 sktadane wraz z thumaczeniemna jq"yk
polski.
l9.Jezeli Wykonawca nie dolpczy do oferty wymaganych oSwiadlczeni dokument6w lub
z ich treSci nie bgdzie wynika6, 2e zostaNyspelnione warunki udzialu w postgpowaniu
- z zastrzehenremu1.26 ust. 3 ustawy, to Zamawiajqcy wykluczy Wykonawcg na
podstawieafi.24 ust. 2 pkt { ustawy.
20.W przypadku Wykorrawc6w wsp6lnie ubiegaj4cychsig o udzielenie zam6wienia oraz
w przypadku podmiot6w, na kt6rych wiedzy i doSwiadczenirr,osobilch zdolnych do
wykonania zam6wienLia,sytuacji ekonomicznej i finansowej pc,lega Wykonawca, kopie
dokument6w dotycz',Ecycti,odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiot6w s4
poSwiadczanezazgodlnoid z, oryginalemprzez Wykonawcg lub te podmioty.
2I.ZarnawiaJEcy mohe 24dat przedstawieniaoryginalu lub notarialnie poSwiadczonejkopii
dokumentu v,ryN1cznie>
M"4y, gdy zloAona kopia dokumentu je,st nieczytelna lub budzi
jej
prawdlsiwoSci.
w4tpliwoSci co do
2.2 Wykonawca-zgodniez art. 26.ust.2d uPzp wraz z ofeft4 przedl<Lada'.

1) listg podmiot6w talez4bych do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art.24
ust.2 pk1..5uPzpzalqczniknr 1l do SIWZ, albo
2) informacjg o tym, 2e niQnale?ydo grupy kapitalowej zalqczniknr 12 do SIWZ
Z.3JeZeIiwykonawca wrskazuj4cspelnianie warunk6w, o kt6rych mowa w aft. 22 ust. I
ustawy polega na zasobac$innych podmiot6w na zasadachokreslonych w art.26 ust. 2b
ustawy, a podmioty ttebgdp braty udzial w rcalizacji zam6wieni.a,w odniesieniu do tych
podmiot6w do oferly nalgly zloZy(, dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie
wymaganymod wvkonawgy okreslonymw pl<t2.2niniejszejczgscisiwz.
2.4 W przypadku kiedy podmiot trzeci udostgpni swoje zasoby na zasadachokreslonych w
att. 26 ust. 2b ustiawy, lvykonawca zobowiqzany jest doNqczycdo oferty pisemne
zobowi4zanietego podmidtu potwierdzaj4ceoddanie wykonawcy niezbgdnych zasob6w
na okres korzystania znichprzy wykonywaniu zam6wienia.
2.5 Jeheli wykonawca mal siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
wkt6rym ma siedzibg luQ miejsce zamieszkania,potwierdzaj4ceodpowiednio, Le nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uplyrvem tqrminu skladaniaofert,
2'6 W przypadku podmiot6wi wystgpuj4cych wsp6lnie naleay doN4czycpelnomocnictwo
upowaZniqqce do reprezbntowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego albo reprezelrtowania w postgpowaniu i zawurcia umowy w sprawie
zam6wienia publiczrLego.
CZNSC

IV
INFO-RMACJE
ZAMAWI.IU,{CEGO

O
SPOSOBIE
Z WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA
SI4
ORAZ PRZEKAZYWANIA

oSwIADCZEN LUB DoKUMENTOw A TAKZTTwsKAZANTEosoB
UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIASI4 Z WYKONAWCAMI
l.Osoba uprawniona do kont4ktSw zwykonawcami
1.1 W sprawach dotyczQcychprzedmiotuzam6wienia inL. Roman Konwalski ,
email:
Wtg,bl{gosZczp/| .2 W sprawach dotycz.qcych procedury postgpowaniaMalgo rzata Llziadon
email: 2ggLp_Ub@aniuz.
bvdqoszcz.pl
2.Spos6bporozumiewamiasig z wykonawcami
2.I Wszelkie oSwiadcpenia, wnioski, zapytania zawiadomienia oraz informacje
wykonawca
izamawiajqcyzobowiqzanisqprzekazywaipisemnie.
2.2Dopuszcza si5>przeliazywanieinformacji za poSrednictwemfaksu 052 321-23-50
lub drog4 elelrtronigznEna adres e-mail zam.pub@amuz,,bydgoszcz.pl,jednak
ich
treSi musi byd niezwloczniepotwierdzonapisemnie.
2.3 Zalecasig przesylarliezapfiahna adresemail: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl.
3.Informacj e dotycz4cemodyfikacj i treSci siwz
3.1 Zamawiaj4cy niezw,tocznieudzieli wyjaSnierijednak nie p6zniej niZ 2 dni przed
uplywem terrrinu skladaniaofert, jeSli proSbao wyjaSnienietreScisiwz wplynie
do zamawiajrpego nie p6Zniej niz do korica dnia w kt6rym uplywa polowa
W znaczonegrcterr4inu skladaniaofert.
3.2 Zamawrajqcy jednoczeSnie przekahe treSd zapytah wraz z wyjaSnieniami
wszystkim urykondwcom, kt6rym przekazano siwz, bez ujawniania Zrodla
zapy4anraoriu zarmeSci na stronie internetowej www.amuz.bydgoszcz.pl
zakladkazam,6wieniapubliczne.
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3.3 W uzasadnionych Wzypadkach przed uplywem terminu skladania ofert
ZamawiqEcy zmo{yfikuje treS6 siwz. Kahda wprowadzona zmrana zostanie
ptzekazana niezwlacznie wszystkim wykonawcom, ktr5rym przekazano siwz i
zamreszczona na stronie internetowej www.amuz.b'ydgoszc,z.pl- zakJadka
zam6wienia public4ne.
3.4 JeAeh wprowadzoia zmiana tresci siwz bgdzie prowadzila r1o zmiany tresci
ogloszenia
o zam6wieniu, zamawialEcy zamieSci ogloszenie o zrnianie ogloszenia w
Biuletynie
Zamd,wien Publicznych
oraz
na
stronie internetowej
www. amuz"bydgoszcz.pl - zakLadkazam6wreniapublicz;ne
3.5 JeAeli w wyniku zmiany tresci siwz nieprowadzqcej do zmiany tresci ogloszenia
o zam6wreniu niezbgdny bgdzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach zamawiajqcyprzedlu|y termin skladaniaofert i poinformuje o tym fakcie
wykonawc6w, kt6lym przekazano siwz oraz zamiesc,i inforrnacjg na stronie
internetowej www. amuz.bydgoszcz.pl - zakladkazam6wi enia pubIi czne.
VADIUM
I ma obowi4zek wnie66 wadium w wysokoSci :
Wadium nale?ywnieSdw jeidnej lub kilku nastgpuj4cychformachL:
a) w pieniqdzu: na rachunek bankowy zamawraj4cegow Ba.nk CITY HANDLOWY
O/ Bydgoszcz ff
15 1030 1090 0000 0000 8968 3009 (z zaznaczeniem,
wadium),
b)
Przy czymzatermin wniesienia wadium w formie pienig;Znejprzyjmuje sig termin
uznania na rachunldu Zamawiaj4cego.Kserokopig dokuLmentupotwierdzajqcego
dokonanieprzelewd pienigZnegoWykonawca winien dolqczycdo oferty.
c)

porgczeniach bankowych lub
w
porgczeniach sp6Ldzielczej kasy
oszczgdnoSciowo-$edytowej,
z tym 2e porEczeniekasy jest zawszeporgczeniem
pleru9znym,

d)

w gwarancjach bankowych,

e)

w gwarancjach ubezpieczeniowych,
w porqczeniachudzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsigbiorczoSci
(Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275).

Wadium musi byd zhohonalub wptryn46na rachunek Zamawiaj4oego przez uptrywem
terminu skladaniaofert.
Wykonawcazobowiqzany jest wnieS6wadium co najmniej na okres zwiqzaniaofert4.
Wadium wnoszonew innej formie ni?pienigZnanale?y zNoLycw oddzielnej oznakowanej
kopercie: "Wadium" dla postgpowania przetargowego "Remont elewacji frontowych z
kolorystyk4 r izolacj4 przsciwwilgociow4 Scian piwnic w bu<lynkachDomu Studenta
Akademii MuzycznS im. FeliksaNowowiej skiegow Bydgoszczyprzy ul. Staszica3 i 5."
na dzien przed uplywenl terminu sktradaniaofert w formie oryginalu w siedzibie
Zamawiajqcegop.18, (sekretariat) w godz. 1400, a do oferty dctNqczyc
kopiE dokumentu
potwierdzon4 za zgodnoSt I oryginalem.
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Wadium wnoszone w formach innych niz w pieni4dztl, winno gwarantowai
Zamawiajqcemu wyplatg pelnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okolicznoSci
wskazanych w art. 46 usti 4a i 5 ustawy na kalde pisemne ZEdanrezgloszone przez
Zamawial qcego w terminie zwiqzanra ofert4.
Niedopuszczalne jest r4zprowadzanie jakichkolwiek
Zamawiajqcemuwyplacenip wadium.

warrunk6w

ograniczaj4cych

Wykonawca, kt6rego oferta przed uplywem terminu skladania ofert nie bgdzie
zabezpieczonadopuszczaln4formQwadium zostaniewykluczony z postgpowaniaw trybie
art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiaj1cego uznana za
odrzucon4.
Zwrotu wadium ZamawiajQ,cy
dokona zgodnie z afi.46 ustawy:
- wszystkim Wykonawcgm niezwlocznie po wyborze oferl.y najkorzystniejszej lub
uniewaZnieniu postgpqwania, z v,ryjqtkiem Wykonawcy, kt6rego oferta zostala
wybranaj ako najkorzystniejsza,
-

Wykonawcy, kt6rego oferta zostahawybrana jako najkc,rzystniejsza zmawialqcy
zwraaawadium niezwLQcznie
po zawarciuumowy w sprawie zam6wienia publicznego
oraz wnies ienia zabezpieczenianale?ytego wykonania umowy,

-

na wniosek Wykonawc;r, kt6ry wycofal ofertg przeduplywem terminu skladani ofert.

Zamawiajqcy 2qdaponownbgowniesienia wadium przez Wykonawcg, kt6remu zwr6cono
wadium, w okolicznoSciacho kt6rych mowa w czgsciVIII SIWZ w ust. 10 pkt I), jezeli
w wyniku rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostalawybrana jako najkoruystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przezZamawnj4cego.
Jeheli wadium wniesiono w pieni4dzu, Zamawiajqcy zwr6oi je wraz z odsetkami
wynikaj4cymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty pr$wadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachulrekbankowy wskazanyprzez Wykonawcg.
Zamawiajqcy zatrzymujewadium wrazz odsetkami, jeleli:
-

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w arl. 26 ust.3 ustawy, nie
zNoLyldokument6w luQ oSwiadczeri,o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
pelnomocnictw, chyba ze udowodni, i2 wynika to z przyczyn nielez4cych po jego
stronie,

-

Wykonawcq kt6rego oferta zostaNa wybrana odm6wil podpisania umowy
w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okreSlonychw ofercie,

-

Wykonawca, kt6rego oferta zostal.awybrana nie wni6sl wyrnaganego zabezpieczenia
naleZytego wyko nania Umowy,

-

zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo sig niemoZliwe
z przyczyn lelqcych po stronie Wykonawcy.

CZ\SC VI ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZ,ENIA CENY
l.Opis sposobuprzygotowania oferty
1.1 Oferta skladanaprzsz wykonawcg musi by6 sporz4dzonaw formie lub na druku
,,Formularzofefty" - wz6r stanowi zaLqczniknr 1 do siwil.
I.2 Ofertg - pod rygorem niewa2noSci- nale?y sporz4dzi6pisiemniew jgzyku polskim,
trwaN1i czyleln7 tqchnik4 na komputerze, rQczniedlugopisem itp. ZamawiajEcy

T2

nie dopuszczamolltiwoSciskladaniaofert w innym jgzykunizpolski.
1.3 w przypadku zalqczenia do oferty dokument6w sporzq<lzonychw innym jgzyku
niz polski, wykonawca zobowiqzany jest zaLqczy| tNumaczenia tekst6w
po Swiadczone pr zei wykonawc E lvb tNumacza.
1.4 Osoby uprawnione do reprezentacjiwykonawcy lub pelnomocnik musz4 zlo|y|
podpisy na formularzach, oSwiadczeniachi zalqcznikach w mieiscach do teso
przeznaszonych.

UWAGA
Za podpis osoby uprawnionej uznaje sig wlasnorgczny, crytelny podpis lub
parafg osoby uprawnionej z imiennqpieczqtkq.
1.5 Zaleca sig, aby kahda zapisana strona oferly byla ponumerowana kolejnymi
numerami
oraz
zaparafowana celem
uchronienia
przed
oferty
zdekompletowanierh.
1.6 Wszelkte zmiany i lorekty, przerobienia, przekreSlenia,uzupelnienia, nadpisania
etc. winny byi podpisaneprzez osobypodpisuj4ceofertg.
1.7 Dokumenty skladane w formie kopii winny byi po$wiadczone za zgodnoS(,
z orygrnalem przeil wykonawcg lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.
1.8 Pelnomocnictwo - 4alezy doNqczy(,do oferty, o ile nie wynika ono z tresci oferty.
Winno by(t ono podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Dokument pelnomocnictwa nale?y zNoLyf w oryginale lub kopii
poSwiadczonej przoz notariusza.
1.9 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zNoLeniem

oferty.
I . 10 Ofertg nale?yumieScidw kopercie oznaczonejw spos6bnastgpuj4cy:
Nazwa i adresWykonawcy i adresatati.:

N"r*" i

#vr."""*;;
"0..r
Akademia Muzyqznaim. Felilrsa Nowowiejskiegow Bydgoszczy,
ul. J. Slowackiego 7, 85 - 008 Bydgoszcz
"Remont elewacji frontowych z kolorystykA i izolacjj4przeciwwilgociowq
Scianpiwnic w budynkach Akademii Murycznej im. tr'eliksaNowowiejskiego

w Bydgoszcryprzy ul. Staszica3 i 5."
Nie otwieracprzed01.08.2013r. godz. 11:00

1.11 Koperta winna byd zabezpieczonaw spos6bgwarantujqcy zachowaniepoufnoSci
jej treScioraz nien1ruszalnoSd
do terminu otwarcia ofert,
Ll2 Oferta mohe zatryieracinformacje stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie konkretne
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informacje majE znajdowadsig na wyodrgbnionych karlkach gferty nie spigtych
z caNosci4oferty i oznaczoneklauzul4 ,NIE uDosrIlPNIAC.
INFORMACJE

STANOWI,{ TAJEMNIC4 PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU
ART.ll usr. 4 usrAwY
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zWALCZANIU
NIEUCZCIWEJKONKURENCJI(Dz. U. z 2003r. l,,lr 153,po2.1503z p6hn.
zm.)". zaleca sig, aby kartki te byly ponumerowane.
Spigta zasadniczaczgs(,
oferly nie obejmujqcatakwyodrgbnionychkartek bgdzie czEsciqjaovn4
oferly.
ZastrzeZenie
przei wykonawcginformacji zawartychwoferciemoaeodnosidsig
do nie ujawniorlych do publicznej wiadomoSci informacji technicznych,
technologicznych,organizacyjnychprzedsigbiorstwalub innych informacji
posiadaj4cych
waitoSi gospodarcz4,
co do kt6rychpodj4lon niezbgdnedziaNania
w celu zachowil,nia ich poufnoSci
zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczanit riieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie moae zastrzec
informacji, o kt6r1.chmowa w art. 86 ust. 4 ustawy, ti. nazwy (firmy), adresu,
informacji dotyczQcychceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji
i warunk6w platnoSci.
2. Udostgpnieniedokumentacji postgpowania
2.LZamawiaj4cy prowadzi protok6l postEpowania, kt6ry wraz z zalqcznikami jest
jawny.
2.2 Protokol i zalqczniki do protokolu zamawrajqcyudostgpni na wniosek wykonawcy,
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniew*nieniu postgpowania,z
tym 2e oferty udostgpnianebgd4 od chwili ich otwarcia.
2.3 Udostgpnienie protokolu lub zalqcznikow nast4pi poprzez wgl4d w miejscu
w1tznaczonymprzez zamawrqqcego, przeslanie kopii poczt4, faksem lub drog4
elektronicznq, zgodnidz wyborem wnioskodawcy wskazan'y'mwe wniosku.
2.4 Bez zgody zamawirijqcego wnioskodawca w trakcie wgl4du do protokolu lub
zal4cznrk6ww miejsqu Wznaczonym przez zarnawiajqceg;o
nie mo2e samodzielnie
kopiowa6 lub utrwalat zapomocqwzqdzefi lub Srodk6wte,chnicznychslua4cychdo
utrwalania obraztttreScizloAonych ofert.
2.5 Jeheli przeslanie kopii protokolu lub zal4cznikow zgodnie z wyborem
wnioskodawcybgdziezprzyczyn technicznychutrudnione,w szczeg6lno6ciz uwagi
na iloS6 2Edanychdo przeslania dokument6w, zamawra-i4cvpoinformuje o tym
wnioskodawcEi wskaZespos6b,w jakim mog4 byd one udostgpnione.
2.6 JeAehudostgpnianieprotokolu lub zaNqcznik6wbgdzie sig wiqzalo z konieczno6ci4
poniesienia dodatkowych koszt6w, zwiqzanych ze wskazarrymprzez wnioskodawcg
sposobem udostgpniania lub koniecznoSci4 przeksztalcenia protokolu lub
zalqcznrk6w,koszty to pokryje wnioskodawca.
3.Opis sposobu obliczenia ceriy
3.1 Wykonawca okreSli ceng wykonania przedmiotu zam6wieniaw formie ryczaltuna
formularzu oferty * zalEcznik nr 1 pkt 2 do siwz. W celu wyliczenia wartoici
oferty mo2na posluTyt sig przedmiarami robdt. Ze wz,glgduna przyjgtq "for*g
rozliczenia nalezy sporzqdzit kosztorys ofertowy, ktdry nalezy traktowat
pomocniczo o chartgkterzeinformacyjnym. Nie bgdzie on stanowil podstawy do
oceny ofert, a jedynie slu2yb bgdzie rozliczeniom rotb6t, o kt6rych mowa w
umowie.
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32W celu prawidtro"qegoobliczenia ceny oferty wykonawca zobowi4zany jest
dokladnie zapoznalp sig z terenem budowy i budynkiem oraz projektem
budowlanym, specyfikacjq technicznEwykonania i odtrioru rob6t, przedmiarem
rob6t, ze zwrocenigm uwagi na ich tresi i informacje, niezbgdne do realizacji
przedmiotu zam6wienia. JednoczeSnieZamawiajEcy olwiadcza, Ze dostarcza
przedmrarwyl4cznie dla cel6w informacyjnych.
3.3 Cenaoferty musi zalviera6:
a) wszystkie koszty zwiEzane z realizacjq zam6wie:nia, wynikaj4ce wprost
z dokumentacji projektowej,
b) wszystkie kosz{V niezbgdne do realizacji rob6t o wymaganej jakoSci, w
ustalonym termlinie, wLqczaj1cw to koszty bezpoSredniei koszty og6lne
budowy, og6l4e koszty prowadzenia dziaNalnotici gospodarczej przez
wykonawca, ry4yko obci4laj}ce wykonawca i kalkulowany przez wykonawca
zysk,
c) wszystkie koszty rob6t przygotowawczych,porz4dkowych (m.in. usuwanie na
biezTco zbgdnlzch material6w i odpad6w, seglegowanie, skladowanie,
unieszkodliwiarfie odpad6w, koszty organizacji placu budowy wraz z jego
or ganizaqE i p6 lniej sza likwi dacjfl ,
cl) wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwrqzale z odbiorami
wykonanych rpb6t, wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej,
ubezpreczenierpalizowanych robot z tytulu szk6d, kt6re mog4 zaistnie6 w
wyniku zdarzety losowych, od odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody i
nastgpstwa nieEzczgSli!\ych wypadk6w dotyczqcych robotnik6w i os6b
trzecich a powstalych w zwiqzku z prowadzon,ymi robotami, oplaty i
naleZnoSci zwi4zane z wykonaniem rob6t, odpowiedzialnoSci4materialn4 i
zobowrqzaniani wykonawcy wymienionymi lub wynikaj4cymi z tresci
rysunk6w, speQyfikacji technicznych, warunk6w umowy oraz przepis6w
dotycz4cych wlrkonania rob6t budowlanych, optaty podatku od towar6w
i uslug VAT, in4ych oplat i podatk6w, oplat celnych oraz winna uwzglgdniai
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia a szczeg6lnie
informacje podane w niniejszej siwz oraz w odpowiedziach udzielanychprzez
zamawraJqcego.
Kwestig wynagrbdzeniary czaNtowegoszczeg6lows16,
guhrje art. 632 ustawy
z dnia23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr' 16,poz.93 ze zm.).
3.4 Wykonawca musi iaoferowaf ceng jednoznacznEi ostatecznq,kt6ra nie bgdzie
podlegalanegocjacjpm przy podpisaniuumowy.
3.5 Ceng oferty naIely podai w walucie polskiej, poniewaZ w takiej walucie
dokonywane bgd4 iozhczenia pomigdzy zamawiaj4cym a wykonawc4, kt6rego
oferta uznanazosta4ieza najkorzystniejsz4.
3.6 Wynagrodzenie zqstanie ustalone na okres waznoSci umowy i nie bgdzie
podl egalo zmianie z|awyj qtkiem zmian okreSIony ch w umowi e.

UWAGA!
Ceng oferty oraz innp wartoSci naleZy przedstawid z dokladnoSci4 do dw6ch
miejsc po przecinku pzy zachowaniu matematycznej zasady zaokr4glania liczb
(zgodnie z $ 5 ust. 6 Rozporz4dzeniaMinistra Finansrfw;z dnia 28 listopada 2008
r. w sprawie zwrotd podatku niekt6rym podatnikorn, wystawiania faktur,
sposobu ich przechoryywania oraz listy towarriw i uslug, do kt6rych nie maj4
zastosowaniazwolnienia od podatku od towarriw i uslug lDz.U. Nr 212opoz.1337
zezm.)

15

niarach rob6t lub w clokumentacjiprojektowej
miotu zam6wienia, z:. zastrzeZeniemart. 632
wykonawcg, kt6ry zobowiqzany jest do
la osiqgnigciacelu, kt6remu majq sNu?y(,:
4.Opis sposobupoprawiania omylek.
4.1 Zamawiajqcypopra{viw tekScieoferty:
a) oczywiste omylki pisarskie - omylki nie btdzEce 'w4tpliwoSci bezsporne powstale
w spos6b nrezamierzony, przypadkowo, nieswiadomie (automatycznie), a
nadto takie, 2ekaldy, nie znajqcy sprawy r6wnie latwo zauwtzy ja i r6wnie
latwo wskaZeten sam spos6bjej poprawienia; o oczywistoSciomylki Swiadczy
wigc kilka w/u4 cech, w tym spos6b jej powstania - jednak ten spos6b
powstania mudi wynikad wprost z charakteru omylki, a nie z
przeprowadzonegobadanra,co oznacza,2e kaldy powinien wskazaf ten sam
spos6bpowstaniaomylki,
b) oczywiste omyt\i rachunkowe z uwzglgdnieniemkonsekwencji rachunkowych
dokonanychpoprawek,
c) inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty ze specyfikacj4 istotnych
warunk6w zam6wienia,niepowoduj4ceistotnych zmianw tresci oferty.
nrezvtocznie zatliadamiajqc o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala
poprawiona.
4.2 Omylka rachunkowa w obliczaniu ceny to omylka w przeprowadzaniu
rachunk6w na hcz\ach. Omylka rachunkowa w obliczaniu ceny oznaczaomylkg
rachunkowq, kt6ra dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mied ona charakter
oczywisty. Jeheli charakter omylki i okolicznoSci jej popelnienia wskaztjq, i2
kazdy racjonalnie dziaNajqcy wykonawca, kt6ry sklada ofertg z zamrarem
uzyskania zam6wifnia publicznego, zlo?ylby ofertg o odmiermej (poprawnej)
treSci, molna uzna6,iz omylka ma charakter,,oczywisty".
4.3 W przypadku blqd6w rachunkowych zamawiqqcy przyjmie, 2e prawidlowo
podano ceng ryczaLtowqbez wzglgdu na spos6b jej obliczenia, za wyj4tkiem
nieprawidtrowejstayrki podatku od towar6w i uslug, kt6ra uznana zostanie zabl4d
w obliczeniu ceny.

CZ4SC VII INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINIE SKI,ADANIA I OTWARCIA
OFERT ORAZ TERMINIE

ZWIAZANIA

OFERTA

l.Miejsce i termin skladania ofert
1.1 Ofertg nale?y zloLy1 w siedzibie Zamawiajqcego w Bydgoszczy ul. J.
Stowackiego7, pok6j nr 18 ( SekretariatKanclerza).
1.2 Termin skladania ofert uplywa dnra 01.08.2013r. gorlz. 10:45 W przypadku
zNoAeniaoferty po {erminie zamawiaj4cy poinformuje o tym fakcie wykonawcg
oraz niezwlocznie z\1noci ofertg
1,.3Wykonawca mohe wprowadzi| zmrany lub wycoflrd zloilonq ofertg pod
warunkiem,2e zarn4wiaJEcyotrzymapisemnepowiadomienie o ich wprowadzeniu
lub o wycofaniu oferty przed terminem skladania ofert okreSlonym w pkt 1.2
niniejszej czgSci.Pbwiadomieniepowinno byd opieczq,towane
i dostarczonew
zamknigtej kopercig opisanej zgodnie z zapisem czgSci VI pkt 1.10 siwz i
o znaczonejdodatko1vonapi sem " Zmiana" lub,, Wyc ofanie".
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2.Miejsce,termin i tryb otwarlciaofert
2.1 Otwarcieofert nast4fi dnia 01.08.2013r,godz.11:00 w siedzibie zamawnjqcego
wskazanejw pkt 1.1 niniej szej czgsci siwz w pokoju nr 03.
2.2 Otwarcieofertjest jawne.
2'3 BezpoSrednio przei! otwarciem ofert zamawiaj4cy pocla kwotg, jakq zamierza
przeznaczyi na sfinansowaniezam6wienia.
2.4 Po otwarciu kopert z ofertami zamawiajqcy poda naz.W (firmy) oraz adresy
wykonawc6w, a takhe informacje dotyczEce ceny, terminu wykonania
zam6wienia, okresri gwarancji i warunk6w platnoSci zawartychw ofertach.
2.5 llnformacje, o kt6rych mowa w pkt 2.3 I 2.4 niniejszej czgsci siwz zostan4
ptzekazaneniezwlogzniewykonawcom, kt6rzy nie byli tr>rzyotwarciu ofert na ich
wniosek.
3. Termin z'*i4zania ofertq wynosi 30 dni. Termin otwarcia ofert jest pierwszym dniem
terminu zw i4zania ofert4.
CZrySC VIII OPIS KRYTERIOW
KTORYMI
ZAMAWIAJACY
B4DZIE SI4
KIEROWAI,
PRZY
WYBORZE
OFERTY,
WRAZ
Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.Kryteria wyboru ofert - Prz5iwyborze oferty Zamawiaj}cy bgdzie,kierowal sig :
kryterium cena- IA,0Yo,
2.Spos6boceny ofert
2.1 ZamawiaJEcydokonb oceny zNohonychofert zgodnie zw.ymaganiamisiwz.
2.2 Oferta z najnizszQ cen1 calkowit4 otrzyma maksymalnq Iiczbg punkt6w, a
pozostalym wykonawcom przypisana zostanie odpov,'iednio mniejsza liczba
punkt6w, zgodnie zg wzorem:

C:

najnrlfiszaoferowana cena
xI00Yo x 100
cehaoferty badanej

gdzie:
C - warloSi punktowa badanejoferty w kryterium cena
2.3 Je1ehzantawiajEcynie bgdzie m6gl dokona6 wyboru oferrtynajkorzystniejszej ze
wzglgdu na to, ZP zostaly zNohoneoferty o takiej samej cenie, wezwie
wykonawc6w, kt6i7y zNoLyli te oferty, do zhohenia ofert dodatkowych w
okreSlonympr zez zqmawiajqcego terminie.
2.4 Wykonawcy skladaj4c oferty dodatkowe nie mog4 zaofercwad cen v,ryZszychniz
zadeklarowane w zLbzonvch ofertach.
CZI;SC IX INFoRMACJE o TbnTvTALNoSCIACH, JAKIE PowINNY ZoSTAC
DOPEI,NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
UMOWY
"AWARCIA
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
l.Udzielenie zam6wienia
Zamawialqcyudzieli zam6wienia wykonawcy:
a) kt6rego oferla odpowiadazasadomokreSlonymw ustawie,
b) spelniaj4cegowymaganiaokreSlonew niniejszejsiwz,
c) kt6ry przedstawil najnilsz4 ceng a jego oferta uzysl<aLanajwigksz4 wartoSd
punktow4,
2,Zawiadomienie o wyborze oferfy
2.I Zamawiaj4cypoinfopmujewykonawcow,ktorzy zNotyli oferly o:
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a) wyborze najkor4rstniejszej oferty, podaj4c informacjer,o kt6rych mowa w art.
92ust.1 pkt I uqtawy,
b) wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone wtaz z uzasadnieniem
faldycznym i praWnym,
c) wykonawcach,l,<t6rzy zostali wykluczeni wraz z uzasadnieniemfaktycznym
i prawnym,
d) terminie, po uplywie kt6rego bgdzie zawarta umowa w sprawie zam6wienia
publicznegozgodniezart.94 ust. 1 lub 2ustawy,
faksem lub drog4 eldktronicznEoraz potwierdzi pisemnie.
2.2 Niezwlocznie pg wyborze oferty zamawiaj4cy zamielci na stronie
www.amlz.bydgoszlz.pl zal<Nadka
zam6wienia publiczne/uslugi oraz na tablicy
ogloszeriinformacjg o tym :
a) kt6ra oferta uinana zostala za najkorzystniejsz4 oraz dane wykonawcy,
kt6rego ofertg wybrano, wraz z uzasadnieniem,
b) adresyi nazwy pozostalychwykonawc6w,kt6rzy zlo?yli oferty,
c) punktacjg przy'znanEposzczegSlnymofertom w k.aZdym kryterium oceny
ofefi oraz NqczrtrE
punktacj g.
3.Termin zawarcia umowy z rjvybranymwykonawc4
3.I Zurtawiaj4cy zawrie umowg zwybrwtym wykonawc4 w terminie nie kr6tszym
ni? 5 dni od dnia przeslania faksem lub drog4 elektroniczn4 potwierdzonego
pisemnie zawiadomieniao wyborze najkorzystniejszej ofr:rty, za wyj'4tkiem pl<t3.2
niniejszejczgScisiwz.
3.2 Zamawiajqcy zavftze umowg w terminie kr6tszym raiz okreslony w pkt 3.1
niniej szej czgScisitiv, jeheli
a) zlohonotylko jedn4 ofertg niepodlegaj4c4odrzuceniu,
b) nie odrzucono iadnej oferly oruznie wykluczono Zaclnegowykonawcy.
3.3 JeheIiwykonawca, ltl6rego oferta zostaLawybrana,uchyla sig od zawarciaumowy
w sprawie zambwienia publicznego
zamawiaj1cy wybierze ofertg
najkorzystniejszq spoSr6dpozostalych ofert, bez przeprawadzaniaich ponownej

oceny,chyba,2e zajdqprzestranki
o kt6rychmowaw art93 ust. 1 ustawy.
3 . 4 W przypadkugdy ofertg najkorzystniejszq zloLyla osoba frzyczna prowadz4ca
rr
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dziaNalnofilgospodiircz4lub sp6lka cywilna, wykonawca zobowiqzanyjest przed
podpisaniem umo\ryy dostarczyt zamawiajEcemupotwierdzonE za zgodnofil z
oryginalem kopig zaSwiadczeniao wpisie do ewidencji <lzialalnoScigospodarczej
celem wprowadzeniladanych zzaSwiadczeniadoumowy o udzielenie zam6wienia
publicznego. Dokument winien by6 wystawiony nie wczeSniejniL 6 - m-cy przed
terminem skladaniaofert.
3.5 W przypadku vnryk4zanra
w ofercie podwykonawc6w, wykonawca zobowiqzany
jest celem akceptqcji dostarczyc zamawiaj4cemuumowy z podwykonawcami
jako zaNqcznikido tmowy o realizaqE przedmiotowego zamowieniapublicznego
w terminie 7 dniprledryznaczonym dniem podpisaniaumowy..
3.6 W przypadku niedostarczenia um6w z podwykonawcami w wyznaczonym
terminie zamawiajqbyuzna,Ze wykonawca uchyla sig od zawarciaumowy.
3.7 Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiyzany jest zlo2yf Zamawiaj1cemu
takze dokumenty lotycz1ce os6b wymienionych w wykazie (wzorzalqczniknr 4
do siwz) tj:
a) dokumenty potulierdzajqce przynaleZnoSdtych os6b do wlaSciwej Okrggowej
Izby In?yni er6w Budownictwa,
b) odpowiednieuppawnieniabudowlane
3.8 W przypadku wybgru wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie,
przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiqzany bqdzie do przedstawienial
l8

zaNqczenta
umowy reguluj4cej wsp6lprac9tych wykonawc6w
3.9 Niezwloczniepo zawarciuumowy zamawiajqcyzamiesciw Biuletynie Zamowien
Publicznychogloszenieo udzieleniuzam6wienia.
4. Wymagania dotycz1ce zabgzpieczenianaleZytegowykonania umowy
4.1 Zgodnte z art. 147 ust. 1 ustawy zamawialqcy Zqda umiesienia zabezpieczenia
nale?ytegowykonahia umowy w wysokoSci I0 o/oceny oferlowej brutto.
4.2 ZabezpieczeniestruZypokryciu roszczehz ty|rtilttniewykonania lub nienaleZytego
wykonania umowy i mohe byd wniesione w jednej lub w kilku formach, o
kt6rych mowa w drt. 148 ust. 1 ustawy.
UWAGA!
Zamawiaiqcy nie wyraZa zgody na wniesienie zaltezpieczenia naleiytego
wykonania umowjy w formie weksli z poygczeniem wekslowym banku lub
sp6ldzielczej kasy bszczgdnoSciowo- kredytowej, a takhe przez ustanowienie
zastawu rejestrowego oraz zastawu na papierach warto5ciowych.
4.3 Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana zoliowiqzany jest wnieSd
zabezpieczenie,o kt6rym mowa powyZej, najp62niej w dniu podpisaniaumowy
aleprzedjq zawalciem
4.4 W przypadku wnoszenia zabezpieczeniaw formie niepienigZnej (porgczenia,
gwarancje) naIeZywnieSi oryginal w sekretariaciew siedzibie zamawiq1cego, a
kopig dokumentu przygotowanE zgodnie z czgsciq Y ust. 1 pkt. 1.7 SIWZ
doNqczycdo umowy.
4.5 Zabezpieczenie wlloszone w postaci porEczenia lub gwarancji ma zawierac
nastgpuj4ceelementy:
a) nazwgwykonawoy i jego siedzibgadres,
b) nazwg beneficjenla (zamawiq4cego),
c) nazwE gwarantalub porgczyciela,
d) okreSladwierzytglno 36,kt6ra ma by c zabezpieczonag'warancj4,
e) sformulowanie zgbowiqzania gwarantado nieodwolalnego i bezwarunkowego
zaplacenia kwoty 4obowiqzania na pierwsze Z4danie zaplaty, w przypadku gdy
wykonawca:
nie wykonal prledmiotu zam6wienia w terminie wynikaj4cym z umowy,
wykonal przedrniot zam6wienia objgty umow4 z nienale?yt4starannoSci4,
f) terminy waZnoSciizabezpieczenia gwarantuj4ce wypl;atg zgodnie z terminami
zwrotu zabezpieczeniaokreSlonymiw pkt 4.9 niniqszej ozgScisiwz.
4.6 W przypadku przedNohenia
gwarancji niezawierajqcej wymienionych element6w
lub wprowadzenia do jej treSci zapis6w (warunk6w) innych niZ dopuszczalne
przez zamawiajqcago, kt6re okreSlono w pkt 4.5 niniejszej czgSci siwz,
zarnawraJ4cy tzny', iZ wykonawca nie wni6sl zabezpreczenia nale?ytego
wykonania umowy.
4.7 Z chwil4 zaistnipnia przynqmniej jednego z wymienionych przypadk6w
zamawiqEcy wyst4pi do gwaranta z pisemnym Zqdaniem zapNaceniakwoty
stanowi4cej zabezpieczenie nale|ytego wykonania unlowy. ZEdanie zawierad
bgdzie uzasadnienrafaktyczne i prawne. Gwarant nie moze uzaleZma| dokonania
zapNatyod spelnienia jakichkolwiek dodatkowych wrunk6w lub wykonania
czynnoSci (np. przeslania wezwanra za poSrednictwermbanku prowadz4cego
rachunek beneficjerrta),jak r6wniez od przedloZenia dodatkowej dokumentacji.
Dopuszczalnym prVez zamawrajqcego Zqdaniem gwaranta mohe by6 dokument
potwierdzaj4cy, ze osoba, kt6ra podprsala wezwanie do zaplaty w imieniu
jest do jego reprezentowania.
beneficjenta,upowqZniona
Potwierdzeniemtym jest
I9

poSwiadczonaza !godno56 z oryginaNemkserokopia aktu wyboru rektora lub
decyzja kompetencyjna wskazuj4caosoby/osobg dzialajqcelEz vpowaanienialub
w zastgpstwiekieropvnikaj ednostki.
4.8 Dokumentami uzasadniaj4cymizqdanieroszczenmog4 b;r6 ponadto:
a) wykaz niewykorianych lub nienaleZyciewykonanych element6w stanowi4cych
przedmiot umowy,
b) kopia pisma/pism wzywaj4cych wykonawcg do naleZytego wykonania
przedmiotu umowy,
c) oSwiadczeniezarnawiaj4cego,ze pomimo skierowanych pism wykonawca nie
wykonal naIe?ycie przedmiotu umowy.
4 .9 Zw r ot zabezpieczenia naIe?fiego wyko nania umowy :
a) 70 Yo zabezpieqzeniazostanie zwr6cone w terminie 30 dni liczac od dnia
wykonania
zam6wienia i uznaiiaprzez zarnawiajqcegoza nale?yciewykonane,
b) 30 % wysoko5ci zabezpieczeniapozostawione bqdzie na zabezpieczenie
roszczehzlqllilulVrgkojmi zawady i zwr6cone zostanie 15 dnia po uplywie
okresurgkojmi qawady.
4.10 W celu podpisania umowy wykonawca winien dol4czy6 do umowy aktualn4
polisg na kwotg po najmniej 150.000,002trpotwierdzajqcq,2e wykonawca
ubezpieczony jest od odpowiedzialnoSci cywilnej rv zakresie prowadzonej
dzialalnoScigospodarczej( wraz z kserokopiami potwierdzajqcymi oplacenie
polisy OC) na okregrealizacji zamowienia.
S.Uniewa2nieniepostgpowania
Zamawrq4cy uniewtzni poptgpowanietylko w przypadkach ol,reSlonych art. 93 ust. I
ustawy.
cz\sc

x ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UI4OWY W SPRAWIE
ZAM6WIENIA
PUELTCZNEGO' OGOLNE WARUj\KI
UMOWY ALBO

wzOR uMowy, JE?LF,LT
zAMAwIAJAcy wyMAGA oD wyKoNAwcy,
ABY
ZAWART,
Z NIM
UMOW4
W
SPRA'WIE ZAMOWIENIA
-zalqcznlknr
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
6 wz6r umowy
INFORMACJA
CZ\SC
XI.
O PRZEWIDYWANYCH
ZAM6WIENIACH
DODATKOWYCH, O KTORYCH MOWA w art. 67 ust. I pkt. 5 ustawy.
l. Zamawrajqcy przewiduje moZliwoSd udzielenia zam6,wien dodatkowych do
niniejszegopostgpowania,o kt6rych mowa w art. 6l ust. I pkt. 5 ustawy, na nie
wigcej nrZ 40o/owartoSoizam6wieniapodstawowego.
2. W przypadku koniecznciSciwykonania rob6t dodatkowych niezbEdnychdo wykonania
robtit budowlanych okreSlonychprzedmiotem zam6wienia termin wykonania umowy
moheulec przedluZeniuo czasniezbgdnydo ich wykonania.

20

CZ\SC
XII.
POUCZENIE O SNONX,q.CH OC]HRONY PRAWNEJ
PRZXSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POST4POWANIA O
UD ZTELENIE ZAMO WIENIA.
l.Srodki ochronyprawnejprzysluguj4wykonawcylub innemupodmiotowi,jezeli ma lub
mial interesprawny w uzjrskaniudanegozam6wienia oraz poni6sl lub moze ponieS6
szkodgw wyniku naruszenidprzezzamawiq4cego
przepis6wustawy.
1.1Odwolanie
przysluguje qd wyL1cznie niezgodnej z przepisanri ustawy czynnoSci
zamawiaj1cego podjgtej w postgpowaniu o udzjiielenie zam6wienia lub
zaniechaniaczy4nosci, do kt6rej zamawiaiqcyjest zctbowiqzartvna podstawie
ustawy,
b) w niniejszympostgpowaniuprzyslugujewobec nastgpuj4cychczynnoSci:
- wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego,
- odrzuceniaoferty odwoluj4cego,
- opisu sposoQu dokonywania oceny spelniania warunk6w tdziatu w
postgpowaniu
c) umosi sig do PrgzesaKrajowej Izby OdwoLawczej,w formie pisemnej albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfi kowanym za pomocq w alnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie:
- 5 dni od dni]a przeslania faksem lub drog4 elerktroniczn4informacji o
czynnoSci zamawialEcego stanowi4cej podstawg do wniesienia odwolania
(informacji o rvyborze najkorzystniejszej oferly, odrzuceniach ofert,
wykluczeniu wykonawc6w),
- 5 dni od dnia zl,gmieszczenia
ogloszeniaw Biuletynie ZarnowienPublicznych
lub siwz na stronie www.omuz.bydgoszcz.pl - zal<Nadkazam6wienia
pvbliczneho boty budowl ane,
- 5 dni od dnia, w kt6rym powzigto Lubprzy zachoweniu nalezytej starannoSci
mobna bylo powzi4i wiadomoSi o okolicznoSciach stanowi4cych podstawg
jego wniesieniawobec czynnoSciinnych nizv,ryZejokreSlone.
d) winno zawierac:
-wskazanie czynnoSci lub zaniechanie czynnoSci zamawiajqcego, kt6rej
zarzvaasig niezgodnoSczprzepisami ustawy,
- zwiEzle przytoQzeniezarzutow,
- okreSlenieL4ddn,
-wskazanie okolicznoSci faktycznych i prawnych uzasadniaj
4cych wniesienie
odwolania.
1.2 Wykonawca mo2e poinformowal zamawiaj4cegoo czynnoSci niezgodnej z,
przepisami ustawy, w terminie przewidzianym na wniesienie odwolania. Na
rozstrzygniqcie informacji nie przysluguje odwolanie, chyba, 2e zachodzq
przeslanki okreSlongw pkt 1.1 b) niniejszej siwz oraz,art. 180 ust. 2 pkt 2-4
ustawy.
a)

cznsc xrII PosTANowrENrAKONCOWE
l.Informacja o ofertach wariantowych i czgsciolvych.
1.1 Zamawrajqcy nie dopuszcza mo2liwoSci skladania oferty wariantowej
w rozumieniu art. 83 ustawy.
I.2 Zamawraj1cynie dopuszczasldadaniaoferl czgSciowych.
2.Informacja o zawarciu umovyy ramowej * zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy
ramoweJ.
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3.Informacja o zarn6wieniach
dodatkowych- zamawiaj4cy
przewidujeudzieleniezarnowieh
dodatkowychnieobjgtychzafn6wieniempodstawowymi nieprzel<raczajqcychN.1cznie
40%o
wartoSci realizowanegozarin6wienianiezbgdnychdo jego prawidlowego wykonania,
kt6rych wykonanie stalo sfg koniecznena skutek sytuacji niemozliwei wczeSniejdo
przewidzenia, o kt6rychmowaw art.67ust. 1 pkt 5 ustawy.
4'Informacjao aukcji elektronicznej- zamawiaj4cy
nie przewiduje)przeprowadzenia
aukcji
elektronicznej.
5.Informacjao wysokoScizwrbtu koszt6ww postgpowaniu- zanrawiajEcy
nie przewiduje
zwrotukoszt6wudziaLuw pqstgpowaniu.
6.Informacjao wymaganiachzwiqzanychz realizacjqzam6wieniaokreSlonych
w art. 29 ust.
4 ustawy - zamawiaj4cyrlie zastosowaldo opisu przedmiotu zam6wieniawymagat'r
okreSlonych
w art. 29 ust.4 rlstawy.
T.Sprawynieuregulowane
w si]wz - do sprawnieuregulowanych
w siwz mqq zastosowanie
przepisyustawyi kodeksucywilnego

czF,scxrv. zAN.AczNrKI

L ZaN4cznik
nr 1 - Formularl oferly
2. Za\1czniknr2 - Oswiadczbniew
zwiqzkuzart.22ust.1 ustawy
3. ZaNqcznik
nr 3
OSwiadczEnie
w zwiqzkuz art.24ust. 1 ustawy
4. zaNEcznrk
nr 4 - wykaz osQbwrazz oswiadczeniem
o uprawnierLiach
5. Zalqczniknr 5 - Wykazwy(onanychrob6t wrazzreferencjami
6. ZalEczniknr 6 - Projektumqwy
7. zalqczniknr 7 - SpecyfikacjpTechnicznego
wykonaniai odbioru Rob6t
8. Zalqczniknr 8 - Dokumentaoja
projektowa(projektybudowlano-vrrykonawcze)
9. ZaNqcznik
nr 9 - PrzedmiarRob6t
I0. ZaNqczniknr 10- ZgNoszenle
wykonania rob6t do urzgdu miasta lBydgoszcz
rl. zalqcznik nr 11- Lista podraiot6w naleh4cychdo tej samej grupy kapitalowej
12. ZaNqczniknr 12- Informacjalo nie przynaleheniudo grupy kapitalowej

' . . , ; 1 t ' , .. ' : ' . ' / , . *

PodpisKierownikaj ednostki

$[acgailsL,
*:,,
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'Lal4cznlk

L.p Nazwa(-y) i
NIP, REGON
Adres(-y)
Wykonawcy(-6w)

nr I do SIWZ
Numer telefonu Adres e-mail na kt6ry nale?y
faksu na kt6ry przes;yla(,
korespondencjg
naIe?y
przesylal
korespondencie

FORMULARZ OFERTY
Nawi4zuj4c do ogloszeniao prietargu nieograniczonymna:
I'Remont elewacji frontowych z kolorystykt

i izolac:j4przeciwwilgociow4
Scianpiwnic w budynkach Domu StudentaAkademii Murycznej im. Feliksa
Nowowiejskiegow Bydgoszczyprry ul. St:lszica3 i 5.,0

1.OferuiE(-my)* wykonanie przedmiotu zam6wieniaza :
1 . 1w a r l o S i n e t t o .

..{....

1.2podatekod towar6wi uplug
1.3warto5dofertow4brut{o

.......21
...Yowartoidpodatku

........21
.....2N

slownie
* zaokr4gli6 do 2 miejsc po pfzecinku
2. OSwiadczam(-y)*,2e:
2.I Zamowienie wykonane zosfaniew terminie : 60 dni od daty podlpisania umowy.
2.2 Zapoznatem(-liSmy)* sig 4siwz, nie wnosimy do niej zastrzelehoraz zdobsilem(-liSmy)*
wszelkie informacje potrzebne$o wlaSciwegoopracowaniaoferty.
-li Smy)* wszelki e informacje, kt6re pozw alajq nam zloLyc p eNnE
2 .3 ZdobyNem(
ofertg.
2.4 W kalkulacji ceny ofertowpj ujgte zostaly wszelkie koszty sktradaj4cesig na wykonanie
przedmiotu zam6wienia z naIe?yt4 starannoSci4,na warunkac,h okreSlonych w siwz i
zgodnie
z ob owrEzuj4cymiprzepisami.
2.5Uwalam(-y)* siEzazwiqzdgego(-ych)*ofert4przez okreswskaz:anyw siwz.
2.6 OfenrJgokres gwarancji jakoSci
.......(minimum 36 m-cy) miesigcy od daty
odbioru kofrcowego.
2.7 Oferuje okres rgkojmi zy'wady
odbiorukofcowego.

....... (minimum 36 m-cy) miesiEcyod daty

2.8 Akceptujg(-my)*, zawarty w zal1czniku nr 6 projekt umowr/. Zobowiqzujg(-my) sig,
w przypadku wyboru mojejlnaszej oferty, do zawarcia umou4y na warunkach w niej
okreSlonych,w miejscu i tepminie vqtlnaazonymprzez zarnawiajqcego.
2.9 Zamawiajqcywymaga v'ryrvhemazgody na dokonanie platnoSciprzelewem w terminie 21
dnr, hczqc od daty wplywq do siedziby zamawialqcegoprawidlowo wystawionej faktury
VAT. Podstaw4 wystawiotrej faktury VAT bgdzie protok6l odbioru podpisany przez
upowaznionychprzedstawicieli zamawiajqcego,pod rygorem ni<tprzyjEcia faktury wraz z
wymaganymi dokumentami..
aa

ZJ

2. 10 OSwiadczam(-y)*, 2e nini$j sza oferta zawrerana stronachnr od _
do _
informacje
stanowi4cetajemnicg przedpigbiorstwaw rozumieniu przepis6w o zwalczaniunieuczciwei
konkurencji.
2.II Zam6wienie zamierzamy'vrealizowadsilami wlasnymi I zudziiilempodwykonawc6w*.
2.l2wykaz czEscizam6wienia kt6rych wykonanie powierza sig podwykonawcy.

L.p.
Nazwa powierzonei czeSci

I
)

3.zalEcznikami
do niniejszegoformularza.stanowi4cymiintegraln4jej czEs6,sq:
1.........".....
. s t r... . .
2................
. s t r... . .
3 """"""""
' str ""
'
4................
. s t r... . .
5................
. s t r... . .
6................
. s t r... . .
7................
. s t r... . .
8................
. s t r... . .
4.Spos6brcprezerrtacji
: KRS q m ..........
.......1*zalwiadczenie
o wpisie
do
ewidenojidzialalnoSci
gospodarczej
nr
pelnomocnictwo*
.......1*
5.Osobyuprawnionedo reprezentacji
wraz z okresleniemstatusuw firmie (wlaSciciel,prezes
zarzqdu,czLonekzarzqdu,
inny )*
a) ..............
h\

( podpisyupetrnomocnionych
przedsl.awioieli
Wykonawcy)
* niepotrzebneslcreflit
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Zal4czniknr 2 do SIWZ
L. p.
1

2.

O Sw r A D c z E N r E :

(w zwiqzkuzart.22 ust. 1 ustawyprawo zarn6wiehpublioznych)
Sktadaj4cofertg w postgpowaniuo udzielenie zam6wieniana:

rfRemont elewadji frontowych z kolorysfyka
i izolacj4 przeciwwilgociowq
Scianpiwnic w bu]dynkachDomu StudentaAkademii Murycznej im. Feliksa
Noworfiejskiego w Bydgoszczypyry ul. St:rszica3 i 5.',
oSwiadczam(-y)*,Ze spelniamlvarunki udzialuw postgpowaniudotycz4ce:
1) posiadaniauprawnieri do wylonywania okreSlonej dzialalnolci luh czynnoSci,
2) posiadaniawiedzy i doSwiad,c
zenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zam6wienia,
4) sytuacji ekonomicznej i fina{sowej.
oraz
nie* bgdg(bgdziemy)*polega6 nawiedzy i do6wiadczeniu,potencjaletechnicznym,osobach
zdolnych do wykonarria zam6wienia lub zdolnoSciach finansowych innych podmiot6w i
przedstawiam(y) pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania do dyspozycji
niezbgdnychzasob6wna okres korzystania znichprzy wykonywaniu zam6wienia.

dnia

( podpisy upelnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebneslcrefli1

Zal4czniknr 3 do SIWZ

L. p.

Nazrva(y) i adres(y)
Wykonawcy(6w)

I

2.

O S W I A D C Z E N I E :
(w zwqzku z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowienpublicznych)
Skladaj4cofertg w postgpowaniuo udzielenie zamowieniana:

"Remont elewacljifrontowych z kolorystyk4 i izolacjq przeciwwilgociow4
Scianpiwnic w brldynkach Domu StudentaAkademii Murycznej im. Feliksa
Nowoqiejskiego w Bydgoszczyprzy ul. St:rszica3 i 5."
oSwiadczam(y)*, 2e nie podlegam(y)* wykluczeniu z postgpowaniao udzielenie zam6wienia
na podstawieart.24 ust. 1 usta\vy,kt6ry m6wi, ze:
1. Z postgpowaniao udzieleniezam6wreniawykluczasig:
1) wykonawc6w, kt6rzy wyrzqdzili szkodg,nie wykonuj qc zam6wiernialub wykonuj4c je
nienale?ycie,jeheli szkoda tazostalastwierdzonaorzeczeniems4du,kt6re uprawomocnilo
sig w okresie 3 lat przed ws4czgciempostgpowania;
la) wykonawc6w, z ktorymi darty zamawiqEcy rozwiqzat albo wypowiedziaL umowg w
sprawie zam6wienia publ[cznego albo odst4pit od umowy w sprawie zam6wienia
publicznego, z powodu okolicznoSci,za ktore wykonawca p,onosi odpowiedzialnoSi,
jeheli rozwrEzanie albo wypowiedzenie umowy albo odst4piernieod niej nast4pilo w
okresie 3 Iat przed wszczgciempostEpowania,a wartoSf niezrealizowanegozam6wienia
wyniosla co najmniej 5olorryartoSci
umowy
2) wykonawc6w, w stosunku do kt6rych otwafto likwidacjg lub kt6rych upadloSdogloszono,
z wyjqtkiem wykonawcow, ktSrzy po ogloszeniu upadloSci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniems4du,jezeli uklad nie przewiduje zaspokojeniawierzycieli
przez likwidacj g maj4tku upadtego;
3) wykonawc6w,Id6rzy zalegaj4zuiszczeniempodatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spolecznelub zdrowotne, z ivyj4tkiem przypadk6w gdy uzyskali rcniprzewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlolenie na raty zalegtych ptatnoScilurbwstrzymanie w caloSci
wykonania decyzjr wlaSciwqigoorganu;
4) osoby ftzyczne, kt6re prawomocnie skazano za przestEpstwo,popelnione w zwi1zku
z postgpowaniem o udzielenie zamSwrenia, przestgpstwo p,rzeciwko prawom os6b
wykonuj4cych pracA zarobkowq, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo
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przekupstwa,przestgpstwoprzeciwko obrotowi gospodarczema
lub inne przestEpstwo
popelnione w celu osi4gnigcia korzySci maj4tkowych, a takhe za przestgpstwoskarbowe
lub przestqpstwo udzialu 1v zorganizowanej grupie albo zwiiqzku maj4cych na celu
popelnienieprzestgpstwalub przestgpstwaskarbowego;
5) sp6lki jawne, kt6rych wsp$lnika prawomocnie skazano za przestgpstwopopelnione w
zwiEzku.
z postgpowaniem o udziqlenie zam6wienia, przestEpstwo przeciwko prawom os6b
wykonuj4cych pracA zarobkow4, przestgpstwo przeciwko Sr:odowisku, przesepsrwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo
popelnione w celu osi4gnigpiakorzySci maj4tkowych, a takhe za przestgpstwoskarbowe
lub przestgpstwo udziaNuliv zorganizowanej grupie albo zwii4zku maj4cych na celu
popelnienieprzestgpstwalub przestEpstwaskarbowego;
6) sp6lki partnerskie, kt6ryclr partnera lub czlonka zarzqdu p:rawomocnie skazano za
przestgpstwo popelnione lw zwiqzku z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestgpstwo przeciwko pr,awom os6b wykonuj4cych pracg zarobkow4, przestgpstwo
przeciwko Srodowisku, prTestgpstwo przekupstwa, przestgpst'wo przeciwko obrotowi
popelnione w celu osi4gnigcia korzySci
I skarbowe lub przestgpstwo udzialu w
4cych na celu pope:lnienie przestgpstwa lub
Ldytowo-akcyjne,kt6rych komplementariusza
ropelnione w zwiqzku z postgpowaniem o
udzielenie zamowienia, plzestgpstwo przeciwko prawom osr5b wykonuj4cych pracg
zarobkow4, przestgpstwoprzeciwko Srodowisku,przestgpstwoprrzekupstwa,przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospod[rczemu lub inne przestgpstwopopetnione w celu osi4gnigcia
korzySci majqtkowych, a t\tkhe za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albl zwiqzku maj4cych na celu pope,tnienieprzestgpstwa lub
przestgpstwaskarbowego;
8) osoby prawne, kt6rych urzE{uj4cego czNonkaorganu zarzqdzajycegoprawomocnie skazano
za przestgpstwo popelnionp w zwrqzku z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia,
przestEpstwo przeciwko prawom os6b wykonuj4cych pracq izarobkow4, przestgpstwo
przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpst'wo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osi4gnigcia korzySci
maj4tkowych, a takle d,a przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziaNu w
zorganizowanej grupie albo zwiqzku maj4cych na celu pope,lnienie przestgpstwa lub

przestgpstwa
skarbowego;
9) podmiotyzbiorowe,wobeQkt6rych s4d orzeld zakaz ubiegania sig o zam6wienia na
podstawieprzepis6wo odpowiedzialnoSci
podmiot6w zbiorowych za czyny zabronione
pod groZb4kary.

dnia

( podpisy upelnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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Zal4czniknr 6 do SIWZ

UMOWANT
zawu\adnia

2013rokuw Bydgoszczy
pomigdzy:

Akademi4 Muzyczn4 imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgosz:czy
z siedzibqw Bydgoszczy(85-008)przy ul. Slowackiego7,
reprezentowanqprzez"

prry@"j'-'
zw anEdalej Zamawiaj qcym

zsiedzib4w

C_--

) przy ul.

wpisanym/4 do
,
reprezentowanymlq ptzez:
zw anymlq dalej Wykonaw ce.
Niniejsza umowa jest nastgpstrz'lr,em
wyboru przezZamawiajqcegoofilrty Wykonawcy w trybie
przetngu nieograniczonegozgodnie z przepisarrriustawy z dnia'29 stycznia 2004 roku Prawo zamSwienpublicznych(Dz.U. z 2010 roku Nr II3, poz. 7 59 z:p62n.zm.).

$1
PRZEDMIOTUMOWY
l. Zamawtajqcy zleca. a Wykqnawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
przedmiotu umowy pod nazw4:
"Remont elewacjifrontowych z kolorystykq i izolacjq przeciwwilgociowq iciun piwnic
w budynkach Domu StudenmAkademii Muzycznej iienia Feliksa Nowowiejskiego
w Sydgoszczyprzy ul. Staszica 3 i 5"
2. Szczeg6lowy opis oraz rnlarunki realizacjr przedmiotu umowy okreSlaj4 nastEpuj4ce
dokumenty:
1) dokumentacja proj ektowa w postaci proj ekt6w budowlano-wykonawczych,
2) przedmiaryrob6t,
3) specyfikacjetechnicznewykpnanra i odbioru rob6t budowlanych,

4) SrWZ,
5) oferta Wykonawcy

s2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiqzany jqst zrealizowai przedmiot umowy, wskazany w $ 1 niniejszej
umowy, w terminie 60 dni od dnia podpisaniaumowy.
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy z udziaNem os6b upowaZnionych przez

Zamawiqqcegoi Wykonawcarlast4piw dniu

rolku.
JZ

3. Rozpoczgcierealizacji przedmiotu umowy nast4piw terminie do 1Zdni roboczych licz4c od,
dnia protokolarnego przekazanlaterenu budowy.
4. Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony
protokolu odbioru kofcowego.

s3

oBowl4 zKI I UPRAWNIENIASTROr\{
1. Strony s4 zobowi4zanedo'ivzajemnejwsp6lpracy na rzecz osi4gniqciacelu, dla kt6rego
niniejsza umowa zostaje zawat';a.
2.Do obowi4zk6w Zamawiaj4qegonale|y w szczeg6lnoSci:
2.I. przekazanie WykonawcVj w dniu podpisania umowy 1 egzemplarza dokumentacji
projektowej. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy stanowi wlasnoS6
Zamawiqqcego i nie mole byd udostgpniana osobom trzecitt, z v,rylqczeniem os6b
wykonuj 4cych niniej sza umowg, np. podwykonawc6w,
2.2. dokonanieprotokolarnegoodbioru rob6t,
2.3. termrnowa zaplatazawyko,nanieprzedmiotu umowy.
3. ZamawiajQcyuprawniony jegt w szczeg6lnoScido:
3.1. kontrolowania prawidlowoSci wykonania rob6t, w szcireg6lnoSci ich jakoSci,
terminowoScii u2ycia wlaSciwych material6q
3.2. zglaszaniazastrzehehi Zqflaniaod Wykonawcy usunigcia z terenu budowy osoby, kt6ra
jego zdaniem nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan,
lub kt6rej obecnoSi na terenie budowy z innych wzglgd6w jest uznana przez niego za
nrepoZEdanq,
3.3. akceptacjiprzewidzianych do wbudowaniai montazu material6w rurzqdzeh.
4. Do obowi4zk6w Wykonawcy nale?yw szczegolnoSci:
4.1. sprawdzeniekompletnoSci dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiaj4cegow
stosunkudo treSciSIWZ.
4.2. powiadamianie ZamawiajNgegoo kuzdym przypadku stwierdzeniajakichkolwiek blgd6w
opuszczen, niejasnoSci, sprzocznoSci, niestosownoSci i innych wad w dokumentacji
projektowej,
4.3. sporzqdzenrena wlasny koszt opinii, ekspertyz,badah, orzecze:hpr6b technicznych etc.
niezbgdnychdo prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
4.4. uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich wymaganych zezwolen
zwi1zanychzreahzowanymipqzez niego robotami, (nie dotyczy pozwolenia na budowg).
4.5. opracowanie r przekazanie Zamawiaj4cemu dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi wymaganymi atostami, certyfikatami zgodnoSci, aprobatami technicznymi,
wynikami pr6b i badan, protQkolami inwentaryzacji geodezyjnej, instrukcji u2ytkowania i
konserwacjr urzqdzeh jak r(wniez kompletu dokument6w nie:zbgdnych do uzyskania
pozwolenia na uZytkowanie,
4.6. wsp6tpraca z Zamawiajqclm przy przygotowaniu dokument6w zwryzanych z realizacj1
przedmiotu umowy, uczestnicheniew rozpatrywaniu i rozwiEzywanrr wszelkiego rodzaju
wni osk6w, skarg, r oszczeh zwripany ch z r ealizacj4 umowy,
4.7 wykoname przedmiotu ufnowy zgodnie z SIWZ, oferl4 Wykonawcy dokumentacjq
projektow4, specyfikacj4 tgchniczn4 wykonania i odbioruL rob6t budowlanych,
obowi4zuj4cymi przepisami, w tym: prawem budowlanym, obowi4zuj1cymi warunkami
technicznymi, sztuk4 budowlarl4, obowi4zuj4cymi normami, przepisami bhp i p.poz. oraz w
zakresieochrony Srodowiska,
4.8. dbaloSd o przestrzeganie przepis6w dotyczqcych ochrony rSrodowiska.Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoSd za fiaruszenie przepis6w dotycz4cych ochrony Srodowiska na
terenie budowy i na terenie przylegNymdo terenu budowy w zakresie zanieczyszczenia
JJ

powiettza, wody i gruntu oraz utylizacji odpad6w, w stopniiu zwalniajqcym od tej
odpowiedzialnoSci ZamawrajqC,e
go,
4.9. prowadzenierob6t zgodnie z przepisamibhp i ppoL., w tym: zapewnienieposiadania
aktualnych badafi lekarskich pfacownik6w oruz odpowiednich szkoleri w zakresieprzepis6w
BHP, przeszkolenie stanowislqoweitp., wla6ciwe przechowywanie material6w i-urzqdzen,
prawidlowe wykonywanie roQ6t budowlanych, zapewnienie uzywania przez pracownik6w
odzieZyochronneji roboczej,
4.10. realizowanie rob6t przy, zastosowaniumaterial6w i urzqdz:,ehwlasnych. Wszystkie
materialy i urzqdzenia muszq spelniad aktualne obowi4zuj4ce wymagania, w szczeg6lno3ci
wynikaj4ce z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,
4.II. przedldadanie do wgl4du wszystkich dokument6w, zwi4zanych z realizacj1 umowy,
terminie 2 dni roboozych od daty zgloszenra
:tu w iloSci odpowiedrriejdla zakresurob6t,
ch awarii oraz powiaLJomienieZamawiq1cego
o ich wyst4pieniu,
4.14. protokolarne przejgcie terenu budowy, zapoznarie sig z nim oraz przygotowanie
wykonania przedmiotu umowy Lqczniez wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dla
rcalizacji rob6t podstawowych,
4.15. zorganizowanie we wlaqnym zakresie i na wlasny koszt zapleczaprodukcyjnego i
socjalnegoniezbgdnegodo wy(onania umownego zakresurob6t, jeaeliwyst4pi takapotrziba,
4.16. odpowiednie oznakou/pnie miejsca prowadzonych rob(rt oraz dostarczenie i
zamontowanie na terenie bpdowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i
ostrzegawczych,
4.17. biezqce zabezpieczanre!'rykonywanych rob6t w spos6b uniemoZliwiaj4cy zniszczenie
ich efekt6w w wyniku dziaNuhwlasnych, os6b trzecich, pojazdow itp. W razie niewykonania
tego zobowiqzania Zamawiajqcy moze we wlasnym zakresie wykona6 pov,ry1sze
zabezpieczeniena koszt Wykonawcy,
4.18. utrzymywanie w czystoKci terenu i zaplecza budowy oraz ich otoczenia. W ruzie
niewykonania tego zobowrqzayriaprzez Wykonawcg, Zamawiaj1cy zleci uporz4dkowanie
terenu i zapleczabudowy inner{u podmiotowi, akosztami obciq2ywykonawca,
4.I9. uporz4dkowanieterenu budowy i likwidacja zapleczaw terrninie 7 dni roboczych od
protokolarnegoodbioru koricoWegorob6t,
4.20. zachowanienale|ytej ostrp2noSciw czasieprowadzeniarob6t 'w s4siedztwieelement6w
juZ wykonanych, celem uniknigcia uszkodzefr i zniszczen, jeLeli viryst4pi4takie szkody, to
usunigcieich skutk6w na wlasny koszt ponosi Wykonawca,
4 .2 1. ko ordy nacja rob6t p oszczpgolnych brutZ i p odwykonawc6w,
4.26. uczestniczeniewe wszysfl<ichnaradachzwoNywanychprzezZamawraj4cego,
4.27. ponoszeniepelnej odpowledzialnoSciza wszelkie dzialania ora:.2
zaniedbaniai wynikle z
tego tytulu ewentualneszkody gpowodowaneZamawiaj4cemulub osobom trzecimw zwiqzku
zreahzacjqprzedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniemwykonania czynnoSci,do kt6rych
wykonania Wykonawca byl zobowiqzany,
4.28. ochronai odpowiedzialncis6za materialy i urzEdzeniastanowi4cejego wlasnoS6,u?yte
na potrzeby budowy, w okresie odprzekazaniaplacu budowy do dniaLodbioru kofrcowego,
4.29. umolliwienie dostgpu do realizowanego obiektu Zamawiajqce)mui osobom ftzycznym
j4cego, tudzie? podmiotom uprawnionym na.
Zamawnl4cy nzna t<>za konieczne, a jehelr
iknie:
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4 . 3 0 . 1 .z okorrcznosci,za kt6re ponosi odpowiedzialnos6zamawial4cy

koszty

zabezpieczeniarob6t poniesie Zamawiajqcy na podstawie kosztorysu sporz4dzonegoptzez
WykonawcEizaakceptowanegoprzezZamawiajqcego,
4.30.2. z okolicznoSci, za kt6re ponosi odpowiedzialnoS6 Wykonawca - koszty
zabezpieczeniarob6t poniesie ffykonawca,
4.30.3. z okolicznofici, za kt6re zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoSci - koszty
zabezpreczenia
ponios4obie sttony w r6wnych czgsciach.
W przypadku nie zabezpieczefliaprzez WykonawcErob6t, o kt6ryc,h mowa powyzej lub nie
zabezpieczenia przez niego rob6t gro1qcych awari4, Zam,awiq4cy wykona roboty
zabezpieczaj4cewe wlasnym zakresiena koszt iryzyko Wykonawcy.
4.31. przedlohenie Zamawiqqbemu przed zawarciem niniejszej urmo\{rypolisy lub innego
dokumentupotwierdzaj4cego zawar cie umowy ubezpieczeniazgodnie z srW z.
4.32 pisemnegopowiadomienih Zamawiqqcego o zlolonym wniosllu o ogloszenieupadloSci
lub postawieniu w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarzqdvrkomisarycznego, bqd|
zawreszeniuswej dzialalnoSci oraz o zajgciu wierzytelnoSci z tytulu wykonania niniejszej
umowy w nastgpstwrewszczQcia
w stosunkudo Wykonawcy postgpowaniaegzekucyjnego.
4.33 zwrotu Zamawiaj4cemu kosztow zu?ytych medi6w: wody i energii elektryiznej
r o zliczony ch ryc zaltowo .

$4
WBUDOWANE MATERIAI,Y I WYROBY
1. Wykonawca zobowiEzuje sfg wykonad przedmiot zamowienia',2 materral6w wlasnych i
nowych.
2. Mateialy. o kt6rych mowa 1vust. 1 musz4 odpowiadadco do jakoSci wymogom wyrob6w
dopuszczonychdo stosowaniaw budownictwie, zgodnie z ustaw1 z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanyQh (Dz.U. Nr92, poz.881 z poLn. zm.) oraz wymaganiom
dokumentacji projektowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.
3. Wykonawca zobowiqzany jgst uzy6 do realizacji zamowienia viryrob6w budowlanych o
parametrachnie gorszych tech4icznie ijakoSciowo niL te, kt6re wskazanesEw dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznejwykonania i odbioru rob6t buclowlanych.

$s

OSOBYUPOWAZNIONEDO WYKONYWANIA POSTANOWIENUMOWY
konawca

Nazrviskoi
imig

do kiorowania robotami
Funkcja i qpecjalno5d Nr uprawnieri

budowlanych

Nr ewidencyjny
zaSwiadczenia
o przynale2noScido
odpowiedniego
samorz4du

2. Dokumenty dotycz4ceos6fowymienionychw ust. 1, tj. uprawnienia budowlane oraz
zaSwiadczeniao przynaleZnqScido odpowiedniegosamorz4du zawodowego, stanowi4
zalqcznlk do umowy.
3. Wykonawca v,,yznacza dd dziaLania w jego imieniu i na jego rzec4 w tym do
koordynowania rob6t oraz reprEzentowaniaWykonawcy
4. Zamawiajqcy Wznacza do dzialama w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do
koordynowania rob6t,

WYKoNYwANIE
RoBoTff,",
konawca oSwiadcza.iz" vWkonasilami
Nazwa (firma)
podwykonawcy, dane
firmowe

PODwYKoI{AwCow
konawc6w

iacvzakresrob6t

Szczeg6lowyopis zakresu rob6t

2. Umowy z podwykonawcam,i,o kt6rych mowa w ust. l, wraz dokumentacj4 okreSlaj4c4
zakres rob6t do wykonania przez tego/tych podwykonawc9/-6w, stanowi4 zalqcznik do
niniejszej umowy.
3. Kahdorazowa zmiana podwykonawc6w wymaga uzysllania pisemnej zgody
Zamawiajqcegowyrazonej w formie pisemnegoaneksudo umowy.
4. Zamawiaj4cy wymaga aby 1/ umowach Wykonawcy z podwykonawcami zawarte zostaly
co najmniej nastgpuj4cezapisl4i warunki :
4.1. zakazujesig zlecania czg(;oirob6t przewidzianych do wykonaniaprzez Podwykonawc6w
osobom ttzecim,
4.2. zobowrEzanrepodwykonawcy do potwierdzenia Wykonawcy otrzymarna od niego
zaplaty poprzez przedholeniemu oSwiadczenia,na potrzeby okolicznoSci opisanych w $ 8

ust.3 niniejszejumowy,

4.3. ceny zawarte w umowach z podwykonawcami na dany zal<re::rob6t nie mog4 Nqczme
przekroczyi odpowiednich warpoScipodanychw $ 7 ust. I niniejszej umowy.
5. Je2eliZamawiajqcystwierd4i,ze kwalifikacje podwykonawcylulbjego personelulub jego
wyposaZeniew sprzgt nie gwprantuje odpowiedniej jakoSci lub terminowoSci rob6t, mo2e
24da! zmiany podwykonawqy pod rygorem wstrzymania platno6ci za czgs(, rob6t
wykonywan q z udzialem tego| podwykonawcy.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikaj4ca z braku podwykonawcy
bEdzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zale2nych od Wykonawcy i nie moae
stanowid podstawy do zmiany terminu zakonczeniarob6t, o kt6ryrn mowa w $ 2 niniejszej
umowy.

$7
WYNAGRODZENIE I JEGO ZMIANY
1. Wynagrodzenreryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonegow
$ 1 niniejszej umowy, podanepyzezWykonawcEw zlohonejofercie, wynosi:
1.1.brutto (z VAT): _._,
zl L_zlotych
i
_ groszy),
1.2. w tym wynagrodzeniebpz podatku od towar6w i uslug ( bez VAT): _._,_zL
groszy),
zlotychr
C_
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1.3. podatekod towar6w i uslug (vAT) wg stawki: _o/o w 'wysokosci
zlotychi
groszy),
2. Kwota wynagrodzenia okreslonaw ust. 1 jest kwot4 maksymalnq zarealizacjg przedmiotu
umowy.
3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. I zawiera wszystkie niezbgdnie koszty zwiqzane z
tealizaciqprzedmiotu umowy dkreslonew SIWZ, w tym ryzyko zwiqzanez okolicznoSciami,
kt6rych nie mozna przewidziedw chwili zawarciaumowy.
4. ZamawiaJqcyjest uprawniOny do Zqdaniaodpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w
przypadku, gdy przedmiot umolvy bEdzieposiadal wady.

$8
zASADy ROZLICT,EN
r pr,arNoscl zAwyKoNANE ROBOTY
1. Ustala sig nastgpujqce zasadyrozliczen finansowychZamawiq4c€)goi Wykonawcy ztyfiilu
r ealizacjr niniej szej umowy :
1.1 faktura VAI czgsciowa \amawiaj1cy dopuszczawystawienie I faktury czgsciowej po
wykonaniu co najmniej 20o/o rabot w terminie nie kr6tszym ni2, po uplywie t+ dni bd
rozpoczqciarob6t.
1.2. fakturaVAl kof,cowa, wystawiona po odbiorze kofcowym przeclmiotuumowy.
2. Wykonawca jest zobowiqza4ydo dokonania we wlasnym zakresie zapNatywynagrodzenia
naleZnegopodwykonawcom z zachowaniemtermin6w platnoSci okreslonych w zawuiych z
nimi umowach.
3. Wykonawca zobowiqzany jest zal4czyd do ka:zdeJ skladanej faktury oSwiadczenie
podwykonawcy/6w o zaplacie naleznq im czgsci wynagrodzenia za prace wykonane w
zakresie, kt6rego dotyczy faktura Wykonawcy. Do ku;zdeJprawidlowo wystawionej faktury
VAT wykonawca doNqczyprotok6l odbioru podpisany przez upowaLznionychprzedstawicieli
zamawiq1cego,pod rygorem nib przyjgcia faktury wrazzwymaganymi dokumentami.
4. Jeheh w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcq Wykonawca nie dokona w
caloSci lub czgSci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podvlykonawca zwr6ci sig z
Zqdaniem zaplaty wynagrodze{riabezpoSredniodo Zamawiaj4cego na podstawie art.6471
kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnoSdtakiego 2qdania faktur4 i dokumentami
potwierdzaj4cymi wykonanie i odbi6r fakturowanych przez WykonaLwcgrob6t, ZamawiajEcy
zaplaci na rzecz Podwykonawpy kwotg bgd4c4 przedmiotem jego Zqdania.Wykonawca w
takim przypadku ma obowi4z$k skorygowania faktury o wartoSd odpowiadaj4c4 warloSci
faktury zlohonej przez podwykonawcg i zrzeczenia sig w tym zakresie roszczenia wobec
Zunawiajqcego.
5. W zwil.zku z solidam4 odpQwiedzialnoficiqZamawiajEcegoi Wykonawcy, o kt6rej mowa
w art. 647' Kodeksu cywilnego, w przypadku braku oSwiadczefllub oSwiadczenia,o kt6rych
mowa w $ 8 ust. 3 lub w przyprfdku zgLoszeniaprzezpodwykonawcqTbqdLstwierdzeniaprzez
Zamawial1cegocho6by jednegg przypadku nie uregulowania podwykonawcom naleanolci z
tytulu realizaqr zleconych im rob6t, Zamawiqqcy zastrzegasobierprawo do wstrzymania
Wykonawcy platnoSci w calo5ci lub odpowiedniej czEfici do czasu uregulowania przez
Wykonawcg wszystkich zobow\qzaf naleZnychpodwykonawcom.
6. Zamawraj4cy dokona platnodci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 2l dni od
daty otrzymaniaprawidlowo wlrstawionej faktury VAI wraz z wymaganymi dokumentami.
7 . Za dzien zaplaty uw aZasig d4ieri ob ciq2eniarachunku Zamawial qcego.
8. W przypadku wstrzymaria platnoSci Wykonawcy, z powodu, o kt6rym mowa w ust. 5,
Wykonawcy nie przysluguj4 odpetkiustawowe.
9. Zamawiaj4cy zastrzegasobie prawo do potr4caniazwynagrodzenianaleZnegoWykonawcy
z tyfiiLu rcalizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen Zamawiaj4cego, w tym z t74tiltt
szk6d i kar umownych, jak tez koszt6w poniesionychprzezZamawiajqcego.
an
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ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Stronyustalaj4stosowanien{stgpuj4cychrodzaj6w odbior6w:
1.1 odbi6r czgSciowyprzedmiotu umowy po wykonaniu co najmniej 20o/orob6t w terminie
nie kr6tszym nizpo uplywie 14 clni odrozpoczgciarob6t,
1.2. odbi6r koricowy przedmiotuumowy,
1.3. odbi6r ostateczny(pogwar4ncyjny).
2. Odbi6r koricowy nast4pi na podstawie protokolu odbioru koricowego zaakceptowanego
przezZamawiajqcego.
GotowoSddo odbioru koricowdgo Wykonawca zgLaszaZamawiajEcemuodrgbnym pismem.
Do zgloszeria nale?y doNEczyfdokumenty pozwalajqcena oceng prawidlowoSci wykonania
rob6t, w szczegolnoSci
:
2.1 dokumenty potwierdzalqceSopuszczeniedo obrotu i stosowaniaw budownictwie tLytych
material6w, w szczeg6lnoSciwynikaj4ce z ustawy z dnia 16 kwietniia 2004 roku o wyrobach
budowlanych, o ile nie zoslaLy przekazane Zamawialqcemu na wczesniejszym etapie
realizacji rob6t,
2.2. protokoly odbior6w branZopvych,pr6b, badan itp.
2.3. dokumenty potwierdzaj4oe spos6b gospodarowaniaodpadarni, np. oSwiadczeniao
wywozie, umowa naww6z odpad6w,faktura itp
2.4 instrukcje uzytkowania, obstugi i konserwacji element6wwbudowanych i ruchomych
2.5 pisemnq gwarancjgjakoSci wykonanegoprzedmiotu umowy.
2.6 Z czynnoSciodbioru przedlniotu umowy spisany zostanie protoJk6lzawierujEcywszelkie
ustalenia zwiqzanez ewentualnJ'miwadami i terminem ich usunigcia.
2.7. Protok6l odbioru koricouiego stanowi6 bgdzie jednoczeSnie przekazanie przedmiotu
umowy Zamawiajqcemu.
2.8. Jeheh w toku czynnoScil odbiorowych zostanq stwierdzone wady ZamawiajEcemu
przy slugt$q nastgpuj4ce uprawriienia:
2.8.I. jezeli wady nadajq sig do usunigcia,mohe odm6wii odbionr przedmiotu umowy do
czasu usuniEcia wad, wyznaczljqc Wykonawcy termin ich usunigcia z zagroaeniem,2e po
bezsktrtecznymuptywie .vqr:nagzlonego
terminu nie przyjmie naprawy.
jezeli
2.8.2.
wady nie nadaj4 sig do usunigcia, albo gdy z <tkolicznoSciwynika, Le
Wykonawcanie zdoLaich usun4i w czasieodpowiednim, albo Wykonawca nie usun4l wad w
terminie r4vznaczonym przez Zamawiajqcego, ale umoZliwiaj4 korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnre z przeznaczepiem,mohe hqda(, obniZenia wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy lub jego czqfici, odpowiednio do utraconej warloSci uZytkowej,
estetyczneji technicznej.
Utrata wartoSci, o kt6rej mqwa w zdaniu poprzedzaj4cym ustalona bgdzie w drodze
negocjacji przedstawicieliZm\awiaj4cego i Wykonawcy, a jeheh nie dojd4 do porozumienia,
przez rzeczoznawcE budowlarlego, powolanego przez Zamawiajqcego spoSr6d biegtych
s4dowychna koszt Wykonawcyi
2.8.3. jezeli wady uniemo2liwiaj4 korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,mohe 4qdaf od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
wylEcznre na jego koszt i ryzyko lub moZe zlecic wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, a kosztami obci42!6 Wykonawcg lub mo2e odst4pi6od umowy.
5. Odbi6r ostateczny(pogwarancyjny) nast4pi na podstawie protokolu odbioru ostatecznego
zaakceptowanegoprzez Zamawfaj1cego.
W przypadku odbioru ostatecznego(pogwarancyjnego)Zamawial4cy Wznacza Wykonawcy
termin ostatecznegoodbioru prpedmiotu umowy nie p62niej niz na 3 dni robocze przed dat4
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uplywu gwarancji jakoSci. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek
Zamawiajqcy wyznaczaWykonawcy termin na ich usunigcie.
w przypadku, gdy wykonawca nie przystqpi do odbioru, e kt6rym mowa v,ryzej,
Zamawiqqcy dokona jednostronnego odbioru bez udzialu Wykonawcy i w przypadku
stwierdzeniawad wezwie Wykonawcg do ich usunigciaw .vqvznaczonym
terminie.

$10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Celem zabezpieczeniaewenJualnychroszczeh Zamawiajqcego
z tytulu niewykonania lub
'zabezpiiczenie
nienaleZytego wykonania urnowy, Wykonawca wni6si
nul"zyt"go j"j
wykonania w wysokoSci 10%dceny ofertowej brutto, tj kwotg __._,_
zl (_
zLotychi __
groszy) r1vformie
przypadku
2. W
przedNulenidterminu zakohczenia rob6t objgtych przedmiotem umowy,
Wykonawca zobowrqzany jest do uzyskania przedhuheniaterminu waznoSci zabezpieczenia
naleZytegowykonania umowy p okres, o kt6ry zostaN
wydluzony termin zakonczenrarob6t, w
terminie 7 dni od daty wyznaczenianowego terminu zakonczeniarob6t.
3. Zamawiqqcy zwracawniesione ZNWU w nastgpuj4cychspos6b:
3.1. kwotg _._,_
zl (__l__
zlotych i
groszy) (70Yo wniesionego
ZNWU) w terninie 30 dni od dnia wykonania zam6wieniai uznaniaprzez zamawiaj4cegoza
nale?ycte wykonane, czego potwierdzenie stanowi(, bEdzie protok6l odbioru kofcowego
podpisanyprzez Zamawiajqcego.
3.2.kwotg-.-,-zL(-__|-z|otychi-groszy)(30%wniesionego
ZNWU) sNulqcqdo pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiaj1c,egoz tytulu rgkojmi za
wady, Zanrawiajqcyzwolni 15 drriapo uplywie okresu rEkojmi zawetdy.
4. Zamawrajqcy zastrzegasobie prawo do potr4cania z wniesionego ZNWU ewentualnych
roszczehztyiilu szk6d i kar urhownych.
5. W przypadku niewykonariia lub nienale?ytego wykonania umowy ZNWU wraz z
powstalymi odsetkami bgdzie wykorzystane do zgodnego z umow4 wykonania przedmiotu
umowy i do pokrycia r oszczehp tfirrtu rgkojmi za wady.
6. Dow6d wniesienia zabezpiQczenianalelytego wykonania umorvy stanowi zah1cznikdo
umowy.

$11
GWARANC.IA JAKOSCI I REKOJMIA ZLWADY
1. Wykonawcaudziela Zamadtietjqcemu
pelnej i kompleksowej pisemnej gwarancji jakoSci z
ty'tulu wad frzycznych przedrfiiotu umowy, liczonej od dnia nastgpnego po koricowym
odbiorze przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancjijakoSciustala.sig na_ L__-)
miesigcy nacaly przedmiotumowy.
3. ZamawraJ4cyz tytulu gwarancji jakoSci moLe Zqdacusunigcia 'wady przez Wykonawcg,
jeheli ujawnila sig ona w okresiptrwania gwarancji.
4. W ramach udzielonej gw4rancji jakoSci w przypadku wyst4pienia wad Wykonawca
zobowrqzany jest niezwNocziie przystqpic do ich usunigcia. Zamawiqqcy Wznaczy
technicznieuzasadnionytermi4 usunigciawad.
Powiadomienie o wyst4pieniu wad lub usterek w trakcie trwan.ia gwarancji nastqpi za
poSrednictwem faksu lub e-rnaila. Wykonawca jest zobowiEzany do natychmiastowego
potwierdzenia faktu otrzymanNazgloszenia t4 sam4 drog4 tj. za poSrednictwem faksu lub
emaila. Nr faksu 52 321-23 50 lub email: sekr@amuz.b)rdsoszc:1p1.
Brak potwierdzenia
otrzymaniazgloszenianie zwalhia Wykonawcy z obowiqzku usunigciawad lub usterek.
W przypadku zwloki w usunigbiu wad, Zamawiajqcy ma prawo zlecil ich usunigcie innemu
podmiotowi na koszt iryzyko {ykonawcy.
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5. Wszelkie koszty zwiqzanez lrsuwaniemwad w okresieudzielonej gwarancji jako5ci ponosi
Wykonawca.
6. W przypadku usunigcia whd okres gwarancji jakoSci w zahesie dokonanej naprawy
biegniena nowo.
7. Zarnawiaj}cy bgdzie realizQwa6 uprawnienra z tytulu rgkojmi za wady niezale1nie od,
uprawnief, wynikaj4cych z gwatancji jakoSci.
8. Uprawnieniaztytulu rgkojrrii zawady wygasaj4wrazzuplywem okresugwarancjijakoSci
ustalonej na okres - t_______l_J miesigcy zzastzeleniem ust. 6.
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KARYUMOWNE
1. wykonawca zapNacizamawiajqcemukary umowne z nastgpuj4cychtytul6w:
I.I.l% wartoScibrutto wynagiadzeniaryczaltowego,
o kt6rym mowa w $ 7 ust. 1 umowy"za
kuzdy dzien zwNokrw wykongniu przedmiotu umowy, liczone ocl dnia
wznaczon go-.ru
wykonanie przedmiotu umowy ($ 2 ust. 1 umowy) do dnia faktycznego odbioiu, jezeli rlrNoku
powstala z przyczyn zaleZnych pd Wykonawcy
I.2.I% wartoScibrutto v'rynagr'gdzeniaryczattowego,
o kt6rym mo\ /a w $ 7 ust. 1 umowy, za
kaldy dzienzwLoki w usunigcid wad, ujawnionych w toku czynnoSc.iodbiorowych, liczonych
od dnia wznaczonego na usunlgciewad do dnia faktycznego odbioru,
I.3.I0% wartodci brutto, wyn4grodzeniao kt6rym mowa w $ 7 ust. 1 niniejszej umowy, z
tltulu odst4pieniaod umowy z przyczyn zalehnych od Wykonawcy.
2. Kary zastzehone w ust. I Zirmawiajqcy mohe potr4ci6 z faktury ozgsciowejlub koricowej
za wykonanie przedmiotu umortrry.
3. Zamawiaiqcy zastrzegasobig prawo dochodzeniaodszkodowania przenosz4aego
wysokoS6
zastrze1onejkary umownej na zasadachog6lnych, w przypadku gdy wysokoSi poniesionej
szkody przel<raczawysokoSi ka1umownych.
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1usrarony,",,"j.'i#"f
l#y:At"?*",#:##JfJ'y#;'X*dopostanowier
zawafiq umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Ustalony zakres zmian nie ozpacza,iL, mog4by( czy tet bgd1 one wprowadzane wprost
po zaistnieniu okolicznoSciw him opisanych.
Wykonawca wystgpuj4cy do zamawiajqcego o zmiang umowy, z powotaniem sig na
kt6r4kolwiek z nizej podanych podstaw, zobowiqzanyjest zlo7yc mu pisemne uzasadnienie
okolicznoSci dla dokonania da4ej zmiany umowy wraz z przedstawieniemdowod6w na ich
potwierdzenie. Zamawiaj4cy u$rawniony i zobowiqzany jest szcze6;6lowejanalizy wniosku
Wykonawcy oraz zaLqczonycf dowod6w celem zqEcia stano,wiska co do dalszego
postgpowaniaz wnioskiem Wy\onawcy, kt6re moze przybracformg :
- pisemnej odmowy uwzglgddienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakonczenra
postgpowanraprowadzonegow pelu zmiany umowy, kt6ra pozostajeniezmieniona,
- pisemnego uwzglgdnienia wniosku, co w konsekwencji pr<>wadzi do kontynuacji
postgpowania w celu zmiany pmowy, kt6ra na dalszym etapie mo2e zostal dokonana w
oparciu o aneks do umow! sporz4dzony przez Zamawiaj4cego, z ewentualnym
wsp6ludzialem Wykonawcy, gfly wedlug Zamawiajqcego zachodzi taka koniecznoS6.Na
dalszym etapie tej procedury Zamawiajqcy mohe zmieni(, stanowisko i odm6wi6 dokonania
zmiany umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okolicznoSci i dowod6w je uzasadniajqcych,lub
gdy nie jest to konieczne albo zqsadneze wzglgdunazamierzony cel umowy.

W czasie trwania wyzej opisanej procedury, maj4cej na celu wprowadzenie zmiany do
umowy, Wykonawca nie jest irprawniony do wstrzymywania, przerywania, opS2nraniaitp.
prowadzonychprac, pod rygorQmnaliczeniakary umownej.
1.1.terminu realizacji umow;12powodu :
1.1.1 przerw w realizacji rob6t budowlanychpowstalychzprzyczyo nie lez4cychpo stronie
Wykonawcy;
1.1.2. zleceniaprzezZamawiaj4cego wykonanra zamowieri dodatkowych, jezeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakresuniemoZliwiajq dotrzymaniepierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy;
1.1.3. koniecznoSci uzyskania niemoZliwych do przewidzeniit na etapie planowania
inwestycji: zg6d lub pozwolerips6btrzecichlub wlaSciwychorgan6rv;
1.1.4. wstrzymania przez zainawiajqcegolub upowaznione do tego podmioty 1 Organy,
realizacji prac objgtych unlow4, co uniemoZliwia terminowe zakonczenie reahzacji
przedmiotu umowy,
1.1.5. wyst4pienia niezinwentaryzowanych sieci i urzqdzen podziemnych, kt6rych
odtworzenie i zabezpieczenienia.wplyw na termin realizacjiprzedmi.otuumowy,
1.1.6. okolicznoSci bgd4cych nastgpstwem sily v,ry2szej i wyj4tkowo niekorzystnych
warunk6w atmosferycznych, uznanych przez Zamawiajqcego,poprzez wpis do dziennika
budowy. Przez wyst4pienie zddrzen slNyv,Trhszejrozumiec naIe?y zdarzenia nadzwyczajne,
zewngtrznei niemoZliwe do ufiknigcia nawet w przypadku maksymalnej starannoScistron,
uznanych przez Zamawiaj 1cegg,
1.2. zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiaj4cego,pod warunkiem, iz osoby
zmreniqqcebgd4 posiadai, co rrajmniej kwalifikacje, doSwiadczeniezawodowe i uprawnienia
budowlane, takie jak
dkreslone w
warunkach udzit*u
postgpowaniu
w
kt6rego rozstrzygnigcie skutkpwalo zawarciem niniejszej umow:/. Powy2sze dotyczy w
szczeg6lnoSci
personeluwymieprionego
w $ 5 umowy.
1,.3 zmian os6b odpowiedzialhychza kontakty inadzilr nad przedmiotemumowy;
1.4. zmian podwykonawc6w $ymienionych w $ 7 niniejszej umouy, pod warunkiem Ze ich
kwalifikacje oraz wyposaZenie w sprzgt gwarantuje odpowiedni4 jakoS6 lub terminowoSd
rob6t.
1.5. zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z czgsr;i rob6t jeZeli bgdzie to
uzasadnionedla prawidlowej re;alizacjiprzedmiotu umowy lub uzysk.anrazaloaonego
efektu,
jezeli
1.6. roboty zamienne
iw czasie wykonywania rob6t odkryjr; sig stan faktyczny inny
niL przyjqto w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnoSciw przypadku odkrycia w trakcie
rob6t innego rodzaju lub stanu technicznegoelement6w budowlanyoh, niL przewrdzianychw
projekcie.
1.7. zmniejszenia wynagrodzeni^ w sytuacji opisanejw $ 7 ust. 4 niniejszej umowy,
1.8. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowi4zywania niniejszej
umowy stawki podatku od tow4r6w i uslug,
1.9. zaistniatych omylek pisarskich lub rachunkowych,
1.10 zmiany powszechnieobowi4zuj4cych przepis6w prawa w;zakresiemaj4cym wplyw
na r ealizacjg przedmio tu zamowienia,
1.11. powstania rozbie2noScilub niejasnoSciw rozumieniu pojg6 uzytych w umowie,
kt6rych nie bgdzie mohna usqn46 w inny spos6b, a zmiana bgdz;ieumo2liwia6 usunigcie
rozbieZnoficii doprecyzowanieumowy w celu jednoznacznejinterpretacji jej zapis6w przez
Strony.
1.12. zmiana danych identyfikacyjnych - zmiana nazw, siedzib stron umowy, numer6w
kont bankowych i innych.
1.L3.zmiana formy zabezpieczenianaleiytego wykonania umow)/,
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1.14.innych okolicznoSci,kt6re nie byly znanew chwili zawarcia umowy, a wprowadzone
zmiany do umowy s4 korzystnd,dlazamawiaj4cego,w tym formy prawnej, nazw, adresu
2. Zmranaumowy dokonana zlaruszeniem przepisu ust. 1 jest niewaZna.
3. Wszelkie zmiany i uzupelniqnia niniejszej umowy wymagaj4 fornny pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.
$14
ODSTAPTENIE OD UMOWY
1' Niezaleznie od wypadk6w wymienionych w kodeksie cywiln;zm oraz lrlelci niniejszej
umowy, stronom przysluguje prawo odst4pienia od umowy w nastgpuj4cych sytuacjach,
przywolanych nizej.
Zamawiaj1cemu przysluguje bez v,,yznaczeniaWykonawcy term:inu dodatkowego prawo
odst4pieniaod umowy :
1. 1. w razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznoScipowoduj 4cej,:Zewykonanie umowy nie
bylo przewidzied w chwili zawarcia niniejszej
t 2Edaljedynie wynag;rodzenianalehnegomu z
b gdy Wykonawca postawiony zostal w stan
likwidacji, albo gdy ustanowionozarzEdkomisaryczny,bEdLgdy zawiesil swoj4 dzialalnoSi
lub jest przedmiotempostgpowaf prawnych o podobnym charakterze,IubwykreSleniego z
rejestru,
1.3. w przypadkuzajgciawierlytelnoSciz tytulu wykonania niniejszrejumowy w nastgpstwie
wszczgciaw stosunkudo Wykonawcy postgpowaniaegzekucyjnego,
T.4.zprzyczynleZqcychpo strQnieWykonawcy,w szczeg6lnoSci
gd.y:
1.4.1.Wykonawcanie przyst4pil do realizacji zleconychrob6t prtl,ezokres 7 dni od daty
przekazaniaterenu wykonywanflzL
zleconych rob6t,
1.4.2.Wykonawcanie kontynuuje rob6t w ci4gu 7 dni pomimo,2e Zamawiqqcy wezwaNgo
do podjgciarob6t,
1.4.3.Wykonawca opolnia sig z rcalizacjq przedmiotuumowy co naj:mniej7 dni,
1.4.4.Wykonawcaskierowal,bgz zgody Zamawiajqcego,do kierowrnia robotami inne osoby
nr?wskazanew ofercie Wykonawcy,
1.4.5.Wykonawcaw spos6b uporczywy nie wywiqzuje sig z obowiqzk6w okreslonych w
umowie,
2. Odst4pienie Zamawiaj4cego od umowy z przyczyn okreslonyr;h w ust. I nie stanowi
podstawy dochodzeniaprzez ffykonawca jakichkolwiek dodatkowych roszczehw stosunku
do Zamawiaj4cego przel<raczaj4cychwartoSi wykonanych rob6t na dzien odst4pienia od
umowy, odebranych bez zastrzd,Zen
przez Zamawiaj qcego.
3. Odstgpuj4cy od umowy Wykonawca jest obowrqzany naprawi6 ZamawiajEcemu
spowodowan4 tym szkodg chyba, 2e odst4pienie nast4pilo z przyc.zyn, za kt6re odpowiada
Zarnawiajqcy.
5. Odst4pienie od umowy przez kt6r4kolwiek ze stron powinno nasit4pii w formie pisemnej
pod rygorem niewaznolci oraz powinno zawieracuzasadnienie.
6. W przypadku odst4pienia od umowy przez Zamawiaj1cego lub Wykonawcg strony
obciEzajqnastgpuj4ce obowi4zki szczeg6Now
e:
6.1. w terminie 7 dni od daty odst4pienia od umowy Wykonawca. sporzqdzi,przy udziale
Zamawralqcego, szczeg6Now4inwentaryzacjE wykonanych prac, wedlug stanu w dniu
odst4pieniaod umowy wraz z zestawieniemwartoSci wykonanych rob6t wg stanu na dzien
odst4pieniaod umowy i zglosi do odbioru przerwarTeroboty i prace zabezpieczajqce.Wyzej
wskazany protok6l inwentaryz4cji rob6t, po zaakceptowaniuprzez 2l,amawiaj4cego,
stanowid
bgdziepodstawgdo wystawienia faktury VAT ptzez Wykonawcg.
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6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwarre roboty w ..vqvznaczonyrrprzez Zamawiaj1cego
zakresiena koszt tej strony, zkl6rej winy nast4pilo odst4pienieod umowy. Db czasu uznania
winy przez kt6r4S ze stron lub wyroku s4dowego, oplacenie koszt6w wykonanego
zabezpleczeniaobci4Za strong odstgpuj4c4 od umor{. Koszty zabezpieczeniamuszq b4e
potwi erdzone pr zez ZamawiajEpego.
6.3. Wykonawcaw terminie 7 dni od daty odst4pieniaod umowyusu.nie
z terenubudowyjego
zapleczetechnicznei socjalne.

.

$ls

SPOSOBDOR4CZANIA PISM
1. Strony oriwiadczaj4,2ewskhzarrena wstgpie umowy adresy sie<lzibtraktowadbgd4jako
adresydo dorgczeriwszelkich fism zwiqzanychz funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania zrniarry ww adres6w, Strona dokonujilca zmiany zobowiqzana
jest niezwlocznie powiadomi6 drug4 Strong o powyZszym fakcie. Brak informacji o
dokonanej zmianie upowaZniadrug4 Strong do przyjEcia domniemat:ia,2e wyslana przesyLka
listowa polecona zostanie dorgpzonaw ci4gu trzech dni od daty wyslania. Skutek dorgczenia
bgdzie mial r6wnie2 zwrot wyslanej poleconej przesylki pocztowej z adnotacjqpoczty typu:
,,Niepodjgto w terminie", ,,Adiesatwyprowadzilsig" itp.

s16
KL,AUZULA SALWATORYJNA
1. Strony uznaj4 wszystkie lrostanowienia Umowy za wazne i wiqhqce. Jeaeli jednak
jakiekolwiek postanowienie U{nowy okahe sig lub stanie sig niewaZne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wplywu na waZnoSi pozostalych postanowieri Umowy chyba, 2e bez tych
postanowief Strony Umowy by nie zawarly, a nie jest moZliwa zmiana lub uzupelnienie
Umowy w spos6bokreSlonyw ust. 2.
2. W przypadku, gdy jakiekolwfiek postanowienieUmowy okale sig lub stanie niewa2nealbo
ezwlocznej zmiany lub uzupelnienia Umowy w
miar Stron v'ryralony w postanowieniu, kt6re

$17
CESJA WIBRZYTELNOSCI
Wykonawcanie jest uprawnio4y,pod rygorem niewaZnoSciczynnoSci,do dokonywaniacesji
jakichkolwiek praw lub wierzytblnoSciwynikaj4cych z niniejszej umowy, lub do przenoszenia
zobowrqzahwynikaj4cych z niniejszej umowy na rzecz podmiotu trzeciego bez uzyskania
uprzedniej,pisemnej zgody Zarfawiajqcego.

RoZSTRZYGANIESPoRSS I REGULACJEPRAwNE
1. Ewentualne spory wynikaj4cp z reahzacji umowy lub z niq zwiqzane,bgd4 rozstrzyganena
drodzes4dowejprzez S4dpowSzechnywlaSciwy dla siedziby Zamaviaj4cego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bgd4 mialy zastosowanie w szczeg6lnoSci
przepisy:
2.1 ustawy z dnia 23 kwietnla 1964 roku - Kodeks cywilny (.Dz.U. Nr 16, poz.93 z
p62n.zm.),
2.2. ustawy z dnia29 stycznia p004 roku - Prawo zam6wiefi publicrznych(Dz.U 22010 roku
Nr 113, poz.759.) oraz akt6w plawnych wydanych na j ej podstawie,
2.3. ustawy z dnia 7 hpca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.l;J. z 2006 roku Nr 156,
poz, IIl8, zp62n. zm.) oraz ak16wwykonawczychwydanychna jej podstawie.
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3. Przez uzyte w umowie pojpcie ,,dni robocze" strony rczumiej4 dni od poniedzialku do
pi4tku z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustaw4 z dnia 18 stycznia
1951r. o dniachwolnych od prpcy (Dz.u. z l95r roku Nr 4, poz. 28 z p6Ln. zm.).

$le
LAN,4CZNIKI DO UMOWY
1. Wykaz zalqcznik6w do umo'6.y:
1.1 oferta Wykonawcy - zal4czfik nr 1,
1.2 dokumentacjaprojektowa - zal4czniknr 2,
1.3 przedmiary rob6t - zal1czniknr 3
1.4 specyfikacjetechnicznewy|<onaniai odbioru rob6t budowlanych - zal4czniknr 4,
1.5polisa- zaN4cznik
nr 6,
1.6 uprawnienia budowlane ordz zalwiadczeniao przynaleZnoScido odpowiedniego
samorz4duzawodowegokieror,yrrikabudowy lub kierownik6w rob6t - zal1czniknr 7,
1.7 umowy z podwykonawcaml - zalqcznlknt 7,
1.8 dow6d wniesienia zabezpieazenranale|ytegowykonania umowy - zalqczniknr 8.
2. ZaN7cznlkistanowi4integraln4 czg(icumowy.

s20

ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY
Umowa sporzqdzonazostala w 4 jednobrzmiqcych egzemplarzitch,3 egzemplarze dIa
ZamawiajEcego,
I egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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(pieczgt wykonawcy)
T,al4czniknrll do SIWZ

"Remont elewaojifrontowychz kolorystykai izolacj4przeciwwilgociow4
Scianpiwnic w budynkachAkademiiMuzycznejim. lreliksaNowowiejskiego
w Bydgoszcrry
prry ul. Staszica3 i 5."

LIST]APODMIOTOW NALE24CYCH
DO TEII SAMEJ GRUPY KAPITAI,OWI]J
DziaNqqcna podstawie art.26 nst.2d ustawy z dnia29.0L200r. Prawo zamowiehpublicznych
(tekst. Jednolity z 2010r Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm) przedstawiamlistg podmiot6w
nale?qcychdo tej samej grupy lkapitalowej,o kt6rej mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r.o
ochronie

konkurencji

i konsument6w (Dz.

331zp62n.zm).

dnia

( podpis/y osoby/osdb
uprawni onej/upr awni onych do
skladania ofw,iadczenwoli w imieniu
wykonawcy)
(podpis p etnor,no
cnika -j e2eli zostal
ustanowiony pr zez mocodawc6w)

* niepotrzebneskreSli6

Zal1czniknrl2 do SIWZ
(pieczgt wykonawcy)

"Remont elewaojifrontowych z kolorystyka i izolacj4 przeciwwilgociow4
Scianpiwnic w buflynkachAkademiiMuzycznejim. ITeliksaNowowiejskiego
w Bydgoszczyprzy ul. Staszica3 i 5."

INFORMACJA
Dzialajqcna podstawieart.26 $st.2d ustawyz dnia29.01.2004r.
Prawozam6wieir
publicznych(tekst.jednolityzJ\l\r.Dz.U. Nr 113poz.759ze zm) informujg/informujemy,
iz nie nalehglnienale?ymydo gn-rrpy
kapitalowej, o kt6rej mowa w ustawiez dnia16 lutego
2007r.o ochroniekonkurencji
i konsument6w
(Dz.U. Nr 50 foz.33I zp62n.zm).

( podpis/y osoby/osdb
uprawnionej/upr awnionych do slcladania
ofwiadczefi woli w imieniu wykonawcy)
(podpis p elnomocnika -j e2eli zostal
ustanowi ony pr zez mocodawc6w)
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