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SPECYFIKACJA

rslforNycH wARUNKowzAMowrENrA(srwz)
Wymiana na novve drzrvi wej5ciowych (1 sztuka) w budynku Biblioteki Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiegow Bydgoszczyprzy ul. Slowackiego7.
Realizacja proje,ktu Nr POIS 01.03.01-00-0121116
Tytul: Termomodernizacjabudynk6w
rektoratu i biblioteki Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Zadanienr 2 Bu<lynekB- Biblioteka wymiana drzwi wejSciowychDi.

Przedmiotowe postgpowanie prowadzone jest na podstawie przepis6w ustawy z dnia
29.0I.2004 r. Prawo zarrtowrehpublicznych (tj. Dz.IJ. z 2017 r., poz. 1579),zwanej dalej
ustawq, o wart,oSoi szacunkowej poniZej kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na
podstawieart.ll ust. 8 ustawy.
Ogloszenieo zarn6'wieniuzamieszczonezostalow Biuletynie ZamowreriPublicznych, na
stronieinternetowelZamawiqqcegowww.amuz.bydgszcz.pli w miejscupublicznie
dostgpnymw siedzi.bieZarrtawtajqcego.
Wszystkie Iiczby zurpisanew systemierzymskim, kt6re zostaly fifie
oznaczajqnumerytrtoszczeg6krychrozdzial6wSIWZ.
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I. NAZWA' ADTRIISORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJACEGO
Akademia Muzy cz'naimi enia Feliksa Nowowiej skiego w B yd goszczy
ul. Slowackiego7 tl5-008BydlgoszczNIP 554-031-32-25;
REGON:
tel.: 52 321 11 142 ; fax:52 321 23 50
Adres poczty elektronicznej:4am.pub@,amuz.b)'dgoszcz.pl
lub sekr@,amuz.bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej: @
II. TRYB UDZIE]LENIA ZAMOWIENIA
Postgpowanieo ud;zieleniezarn6wieniaprowadzonejest w trybie przetargunieograniczonego.
III. OPIS PRZIIDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotemzamirwieniajes1.:Wymiana na nowe drzwi wej6ciowych (1 sztuka)w budynku
Biblioteki Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy
ul. SlowackiegctT.
'fytul:
Realizacja projektu Nr POIS 01.03.01-00-0l2ll16
Termomodernizacjabudynk6w
rektoratu i bibliotetriiAkademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Zadamenr 2 Bu,CynekB- Biblioteka wymiana drzwi wejSciowychDl.
1. Dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek Biblioteki (parler i poddasze
uZy'tkowe)mieSci obeanie bibliotekg gl6wn4 Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w tym: rnagazyny biblioteczne, pracownig naukow4, czytelnig, pomieszczenie
katalogu bilbliotecznego,pomieszczenieadministracyjne biblioteki i wgzel sanitamy.
W poludniowym skrzydle budynku Biblioteki, na poziomie parteru, znajduje sig
zesp6l kom,5rstacji transformatorowej,a w skrzydle zachodnim garaz.
Powierzchniazabudowybudynku Biblioteki ok.240,05 mZ
PowierzchniauZ1.tkowabudynku Biblioteki ok.297,84 m2
WysokoirdtrudynkuBiblioteki w najv,ryZszym
punkciekalenicy ok. 8.00 m.
2. Budynek Biblioteki AMFN w Bydgoszczy, przylegajEcyswoj4 p6lnocn4 Scian4do
granicy ',2dlzialka,s4siedni4,jest obiektem dwukondygnacyjnym (parter i uZytkowe
poddasze),rriepodpiwrtczonym, kt6ry tworzytrzy polqczoneze sob4 skrzydNa,nakryte
stromym <iachem wielospadowyffi, p6lmansardowym z

lukarnami, pokrltym

dach6wk4 lcarpi6wk4 (ulohonq w koronkg) a nad przewiqzkq dachem pulpitowym
plaskim. Br;dynek tenLwybudowany zostal w technologii tradycyjne4, ze Scianami
wymurowartymr z cegly ceramicznej pelnej na zprawie wapienno-cementowej.
W ramac;hadaptacji i przebudov,rypotqczonejze zmian1 funkcji (dokonanej w latach
1977178)prawdopodobniestrop nad pafterem'zostalzbudowany(lub przebudowany)
w technologii 2elbetowej. Spos6b posadowienia budynku nie zostal rozpoznany ZP-4/PNl20l7
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najprawclopodobniej fundamenty budynku tworuq lawy fundamentowe wykonane
z pelnej ceg;lyceramic:znejlub z betonu.
OD CPV; 4500Cr000-7
roboty budowlane,45 42113 1-instalowaniedrzwL
3. STOLAIRft.A DRZWIOWA ZEWNETRZNA - zakres prac:
1) Demorrtaz istniej4cych drzwi wejSciowych (przewryzka) oznaczonych
symbolem Dl.Wykonanie i monta? nowych drzwi wejSciowych drewnianych
wra2.z naSwietlem,naSwietleoszklid szybami zespolonymi dwukomorowymi,
o wsp6lczynniku przenikania ciepla U:1,1w/(m2.k) lub mniejszym, kolor
drzv,n bgdzie ustalony z konserwatorem zabyk6w. Nowe drnvi musz?
zapewniad izolacjg ciepln4 (U=1,3 [W(m2.K)] - lub lepsz4) i akustyczn4
(lRw:40 dB - lub lepszq).
Inne informacje:
1. Wykonawca, re;tlizujqcy z:drnowieniewinien zastosowai materiatrydopuszczonedo obrotu
zgodniez ustawqz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachbudowlanych(Dz. U.2016.po2.I570
tj..), niezbgdneprz:,ywykonaniu niniejszegozam6wienia oraz odpowiadaj4cewymaganiom
projektu i specyf,rkilcjitechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. JeSlimaterialy
nre zostaLy zak.walifikowane, zgodnie z wymienion4 regulacjq jako budowlane, muszq
spelnia6 wymog,i ilstawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwieprodukt6w
(Dz. U. 2016. Fo2.2047tj. ). Wykonawca zobowiqzanyjest uzy6 do realizacji zam6wienia
materialy budowlane o pararnetrachtechnicznych i jakoSciowych nie gorszych nrL te,ktorc
zostaNywskazanevr dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych .
2. Zgodnre z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, kt6ry powoluje sig na rczwiqzania
r6wnowazne oplsywanym prz.ezZamawiajqcego,jest zobowiqzany v'rykaza6,ze oferowane
przez niego robcrtybudowlanespelniaj4wymaganiaokreSloneprzezZamawiqEcego.
3. Wykonawca zobowiEzany bgdzie do udzielenia co najmniej 60 miesigcznej gwarancji
jakoScioraz rEkcrjrrrzawady.
4. W przypadku zamrerzenia zlecenia wykonania czgSci przedmiotu zam6wienia
podwykonawcy/porlwykonawcom wymagane jest, aby Wykonawca wskazal tg czgsc
w formularzu ofert.g.
5. Wykonawca jest fiwarzaj4cym odpady, w rozumieniu arl. 3 ust. 3 pkt.22 ustawy z dnia
27 kwrctnia 2001 r. o odpa<lach( tj. Dz. U. 2016.po2.1987tj.). Wykonawca w trakcie
reahzacji umow'Fz,cbowiEzanyjest udokumentowa6(np. oSwiadczeniao wywozie, umowa na
wyw6z odpad6w, faktura rtp.) Zarnawiaj4cemuspos6bgospodarowaniaodpadami,co stanowi
j edenz warunk6w rlokonaniaodbioru rcb6t przez Zamawnj4cego.

zP-4/PN/2017
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Termin wykonanirazamrfwienia i warunki platnoSci:
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: do 4 tygodni od dnia podpisaniaumowy.
2. Zamawraj4cy wymaga wryritheniazgody na dokonanie platnoSciprzelewem w terminie do
30 dni, hczqc ocl daty wplywu do siedziby Zamawiaj1cegoprawidlowo wystawionej faktury
VAT.
3. Do prawidlowo rvystawionej faktury VAI Wykonawca dolqczyprotok6l odbioru podpisany
przez upowaznionychprzedstawicieli Zamawiajqcego,pod rygorern me przyjgcia faktury.
4.W przypadku zlecenia czgi,ci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom, do
prawidlowo wystawionej faktury VAT- koricowej Wykonawca zobowiEzany jest takae
kaLdoruzowo dolqczyc oSwiadczenie podwykonawcy/ podwykonawc6w o dokonaniu zaplaty
naleznoScipodwyk,rnawcyI podwykonawcom pod rygorem nie przyj gciafaktury.

UWAGI KONC]O'WE
1. Przed przys;t4preniemdo prac budowlanych nale?y uzyskac wszystkie wymagane
Prawem Budowlanym pozwolenra I vzgodnienia. Prace nale?y prowadzil zgodnie
z Polskirni Normami, przepisami Prawa Budowlanego, sztuk4 budowlan4 i wiedzq
techniczrq, pod nadzoremos6b uprawnionych, z zachowaniemprzepis6w BHP.
2. Wszystkie vqymiaryzawartew projekcie naIe2ysprawdzidi uzgodnid na budowie.
3. Nalezy stor;owadatestowanematerialy budowlane, posiadaj4ceaktualne Swiadectwa
dopuszcz;enjia
do stosowaniaw budownictwie.
2. Zamawrajqcy nie dopuszcza.
mo2liwoSci skiadaniaof

'ert
czgSciowych.

3. Warunki wyhorLanrazamowrema zawarie sq we wzorze umowy (zaNqczniknr 10) do
SIWZ), oruz pr:zedmiarachrob6t (zalEcznik rtr 1 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej
wykonaniai odbioru rob6t (zalqcznrkrn2 do SIWZ).
4. Wykonawcantoi:e w ofercie zaproponowaf matenaNyo parametrachtechnicznych
i jako6ciowych nie gorszych niL przyjEte w przedmiarach i specyfikacjach technicznych
wykonaniai odbioru rob6t.
5. W przypadku, jeSli w jakiejkolwiek czgSci przedmrar6w lub specyfikacji technicznych
wykonania i oclbioru rob6t opisano przedmtot zamowienia poprzez wskazanie znak6w
towarowych, patent6w lub pochodzenia,w zakresie \ ymaganych material6w lub urzqdzen,
oznaczato, i2 Zamawiaj4cy wymaga u?ycia material6w lub urzqdzefrspetniaj4cychw stopniu
co najmniej takim samym wszystkie wymagania Zamawrq1cego, jak materialy wskazane
poprzezuZycie z,nal<6wtowarowych, patent6w lub pochodzenia.
6. Wykonawca musi udzielid co najmniej 60 miesigcy gwarancji na wykonane roboty
budowlane.
7. Zamawiaj4cy nie wymaga ani nie dopuszczaskladaniaofert wariantowych.
8. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarciaumowy ramowej.
9. Zamawraj4cynie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu,z zastrzeheniemart.
93 ust. 4 ustawy,
I0. Zamawiaj1cyniLeograniczamolhwoSci ubieganiasig o zamowteniapubliczne tylko do
Wykonawc6w, c,kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy.
l l . Zamaw tajycy niie przewi duj e udzi el anra zaliczek na p oczet wykonani a zanow ienia.
powieriryi wykonanie czEScizan6wienia podwykonawcom. W takim
12. Wykonawcam<>Ze
zP-4lPNl20t7
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przypadktrzobowiqzanyjest do wskazaniapowierzonegozakresuzam6wieniaorazftm
podwykonawc6w vr Formular:zuoferty, sporzEdzonymwedlug wzoru stanowi4cegozal4cznik
nr 3 do SIWZ.
13. Stosownie clo treSci art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcq lub Podwykonawcgna podstawieumowy o pracAw spos6bokreSlonyw art.22 $
1 ustawy z dnra2(i czerwcal9T4 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z p62n.
zmianami), os6b wykonuj4cych nastgpujEceczynnoSci w zakresie realizacji zam6wienia:
Wykonywanie robi,t budowlanych w branZybudowlanej,
Ww. wym6 g dotyctzyr6wnie2 Podwykonawc6w wykonuj4cych wskazanewyaej prace.
1) Spos6bdokumerttowaniazatrudnieniaos6b,o kt6rych mowa a aft.29 ust. 3a ustawy:
Wykonawca ptze<lto?y Zantawiajqcemu wykaz os6b wykonuj4cych ww. czynnoSci
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, zafowno przez wykonawcE jak
i podwykonawc6w; v,ykaz zostaniezLoZonydo 7 dni od daty zawarcraumowy. W przypadku
wyst4pienia zmian dotycz1cyohzatrudnienia os6b wykonuj4cych czynnoSciwskazaneprzez
Zamawiajqcego,Wykonawca rna obowi4zek w terminie do 7 dni od ich zaistnienia zgLosilna
pi Smie zmianEZam awiaj qcema.
2) Uprawnienia Zatmawiaj4cegow zakresiekontroli spelnienia przez Wykonawcg wymagari,
o kt6rych mowa w art. 29 ust.3a ustawy oraz sankcji z tyttilu niespelnienia tych wymagari:
w okresie reahzacjrzam6wieniaZamawiajEcy maprawo do sprawdzeniatoZsamoScikaZdego
z pracownik6w, u'ykonuj4cyoh czynnoSci wskazane w ppkt 1 i sprawdzenia zgodnoSci
z prze dstawionyn 27.
amawiaj4cemu wykazem os6b.
3) Niespelnienie wymagah, o kt6rych mowa w ppkt I i 2 skutkuje sankcjami okreSlonymi
we "Wzorze umowy" stanowiilcym(ZaNqcznik
nr 10 do SIWZ).
14. Zamawtai4clr dopuszcza,aby osobafrzyczna, kt6ra prowadzi jednoosobow4 dzialalnoS(,
gospodarczE,osobiriciewykonywala czynnoScizwi4zanez realizacjqumowy.
IV. TERMIN WYIKONANIA ZAMoWIENIA
Termin r ealizacji umowy :
Do 4 tygodni od dnia podpisaniaumowy.
Termin realizacj',istanowi kryterium oceny ofert.

V. WARUNKI
UDZIAN,U W POSTEPOWANIU ORAZ
PODSTAWY
WYKLUCZENIA
1. W postgpowmiuo udzielenre zam6wrenia moze wziqt udzial Wykonawca, kt6ry nie
podlegawyklucz;eniu
w okolicznoSciach,
o kt6rych mowa w art. 24 ust.1 ustawy.
2. Spelniawarunek udzialu w postgpowaniudotycz4cy zdolnoScitechnicznej lub zawodowej Zamawiajqcy uzn1 2e warunek bEdzie spelniony, gdy Wykonawca wykaile, 2e dysponuje lub
bgdzie dysponov'raiminimum jedn4 osob4 nakahde z wymienionych ponizej stanowisk:
-osob4 przewrdzian4do pelnienia funkcji kierownika rcbotbran?y budowlanejbez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi na zabyku nieruchomym (ZaNqczniknr 8 do SIWZ).
3. Spelniawarunek udzialu w postgpowaniudotycz4cy zdolnoScitechnicznej lub zawodowejZamawrajqcyuzna,2e warunek bgdzie spelniony, gdy Wykonawca wykahe,2e nie wczeSniej
niz w okresie c,stalnich 5 lat przed uplyrvem terminu skladania ofert albo wniosk6w od
dopuszczenie do vtdzialu w postgpowaniu , a jeheli okres prowadzenia dzialalnosci jest
kr6tszy - w tym ol<resie, wtaz z podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania
i podmiot6w, na ruecz ktorych te roboty zostaly wykonane z zalEczeniem dowod6w
okreSlaj4cych c:zy te roboty budowlane zostaLy wykonane nale?ycie, w szczegolnoSci
informacji o tyr:n czy roboty zostaNywykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ul,loriczone,ptzy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4dL iwre
zP-4tPNt20t7
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dokumenty wystawione pri;ez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly
wykonywane, a je2:eli z uzasadnionejprzyczyny o obiektywnym c,harakterzewykonawca nie
jest w stanie uzyskai tych dokument6w- inne dokumenty. Wykonal wymiang 1 drzwr
o parametrachi'wartoScijak w zlohonejofercie (Zal4czniknr 9 do SIWZ).

VI.WYKAZ O$WUDCZEN LUB DOKUMENToW POTWIERDZAJACYCH BRAK
PODSTAW W\TKLUCZENIA WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1
usTAwY ORAZ SPET,NIANIE WARUNKOW UDZTAN-UW POST4POWANIU
1. WYKAZ oSwnpczEN sKLADANycH pRZFz wyr(oNAwcq w cELU wsrEpNEGo
POTWIERDZENIA, ZE NIE ]PODLEGAON WYKLUCZENIU ORAZ SPEI-NIA WARUNKI
UDZIALUW POIITITPOWANIU.
1) Do oferty lWykonawcazobowiqzanyjest zalqczy( aktualne nadzien skladaniaofert
oSwiadczenie potwierdzajilce brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, kt6rego wzor
stanowi(ZaNqcniknr 4 do SIWZ).
W przypadk,u Wykonawcdw wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia,
oiwiadczenie sklada ka2dyz Wykonawc6w.
Zamawiajqcy nie wymaga przedstawieniaoSwiadczeniaod podwykonawc6w.
2. INNE DOKUMI]NTY
1) Wykonawca zobowiqzany jest zloLy(, ofertg na formularzu, ktSrego wzSr stanowi
zalqcznlknr 3ido SIWZ .
2) W celu wlykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenra
na stronie internetowejUUry.alqUZ.bydgoszcz.pl
informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy, W5'[6,1aq'ca przekazuje Zamawiajqcernu oSwiadczenieo przynale2noSci lub
braku przynale,iLnoSci
do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. t
pkt 23 ustawy, :sporzqdzone
wedlug wzors stanowi4cego(Zal4czniknr 5 do SIWZ).
[4/przypadku pritynaleznoit:i do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawcasklada dowody
potwierdzajqce, 2e powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaW1cenia
p ttstgpowaniu.
konkurencji 14t
3) W przypadkr"r,gdy ofertg w imieniu Wykonawcy podpisuje(4) osoba(y) inna(e) niz
upowazniona(e)do reprezentowaniaWykonawcy, do oferty naleLy zalqczyc dokument lub
dokumenty, z kt,5rego(ych)bgdzie wynika6 zakresumocowania.
UWAGA!
Zamawiaj4cy informuje, 2e na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, moLe najpierw
dokona6 oceny ofert, a nastgpnie zbada(^, c4 Wykonawca, ktrirego oferta zostala
ocenionajako najkorrystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postgpowaniu.
przez WlgkonawcgoSwiadczerii dokument6w:
3. Forma sktadarryc,h
1) Ofefia musi by6 zlohonaw formie pisemnej pod rygorem niewaZnoSci;
2) Formularz. oferty sporz:,qdzony
wg (Zalqcznika m 3 do SIWZ) musi byf zlohony
w oryginale,
potwrerdzqqcebrak podstawwykluczenia,o kt6rym mowa w ust. 1, musi
3) OSwiadczenie
byc zlo?onew oryginale;
4) OSwiadcz:enieo przynale2noSci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitalowej,
zP-4tPNt201l
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o kt6rym mo\^/aw ust. 2 pkt.2, musi byc zlozonew oryginale;
5) Dokument, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt. 3, z ktorcgo wynikat bgdzie zakres
umocowania musi byd zNoAonyw formie: oryginalu, po6wiadczonej notarialnie za
zgodnoSd z orvginaLem kopii, sporzqdzonegoprzez notariusza odpisu lub wyci4gu
z dokumentu;
6) Wszystkie pozostale dokumenty i oSwiadczenia, o kt6rych mowa w niniejszym
Rozdziale, musrl4 byc zloi:one w fotmie oryginalu lub kopii poSwiadczonejza zgodnoS6
z otygrnaNem przez Wykonawca (osobg(y) upowaZnion4(e) do reprezentowania
Wykonawcy);
7) Wszystkie dlokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym muszq zostal zloaone wraz
z tlumaczeniermna j gzyk polski;
8) W przypadku Wykonawo6w, o kt6rych mowa w ust. 4, kopie dokument6w dotycz4cych
Wykonawcy s4 poSwiadczanezazgodnofit z oryginalemprzez Wykonawcg.
4. Wykonawcy rvsp6lnieubiegaj4cysig o udzieleniezam6wienia:
1) Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia. W takiej sytuacji
zobowiqzani s4 ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu na
zasadach okreSlonyoh w art. 23 ustawy Pzp oraz zalqczy(, do oferty stosowne
pelnomocnictwo,.
2) Wym6g zNoLemaoSwiadczeniao braku podstaw wykluczenia, dotyczy kazdego
z Wykonawcriw,
VII.INFORMACJE
PRZIJKAZYWAI\{IA

O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIE
ORAZ
OSWT,TUCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE WSX,TZANIN

osoB uPRAwNlro-NycH
Do poRozuMrEwANrAsrn zwyKoNAwcAMr

1. Osob4upowaZnion4do bezpoSredniegokontaktowania sig z Wykonawcami jest sekretarz
komisj i przetarg'owej: Malgorz ataD ziadofr
2. Wszelkie pfiaria dotyczqce prowadzonego postgpowania nalezy kierowad pisemnie,
faksem lub drog4 e.lektronicznqnaadresywskazanew Rozdzialel, z dopiskiem zawierajqcym
numer postgpowanja:ZF-4/PN12017.
3. W niniejszym postgpowaniu komunikacja miEdzy Zamawiajqcym, a Wykonawcami
odbywa sig za proSrrednictwern
operatorapocztowegow rozumieniu ustawy z 23.I1.20I2r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U. :z 2017 poz. 1481tj.), osobiScie,za po5rednictwemposlaflca,
faksu lub prz:{ tt?yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18.07.2002r. o Swiadczeniuuslug drog4 elektroniczn4 (tj. Dz.U. 20I7.I2I9 t.),
z zastrzeleniempc,stanowiefRozdzialu VI.
4.Kahda ze stron n;a?qdamedrugiej niezwloczniepotwierdzi fakt otrzymaniafaksu lub
e-maila.
VIII.WYMAG;\NIA D OTY CZACE WADIUM
Zamawiajqcynie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postgpowaniu.

rx.TERMrN ZWr{ZANrA OFERTA
1. Wykonawcy s4zwrEzaniofert4przez okres30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczynasiq wraz z uplywem terminu sktradaniaofert.
X.OPIS SPOSCIBIJPRZYGOTOWANIA OFERT
i. Oferta musi odpowiada6treScii wymaganiom okreSlonymw SIWZ i jej zaN1cznikach.
2. WykonawcarnoizezloLyc ofertg na calo56zarn6wienia.
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3. Oferta powirura :znaldowacsig w zamknigtej, nieprzezroczystqkopercie, opatrzonejnazwE
i adresemWykonawcy, z napisem: Oferta na:
,,Wymiang na nowe drzwi wejSciowych (1 sztuka) w budynku Biblioteki Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Slowackiego 7
z dopiskiemnie otrvieracprzed 14.11.2017r.god2.10.00
4. Ofertg nalely napisai w jgzyku polskim, w spos6btrwaly (np. na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnie d,tugopisem). Oferta musi by6 podpisana przez Wykonawcg
(osobg$) upowaZnion4(e) do reprezerxacji Wykonawcy w niniejszym postgpowaniu).
Wszystkie miejsca,,w kt6rych Wykonawca nani6sl zniany powinny by(, parafowaneprzez
p odpi suj4c4(e)ofertg).
WykonawcE (os,cb5:(y)
5. Wszystkie stronl, oferty wrzyzzzaLqcznikamipowinny byd ponumerowanei spigte.
6. Wykonawca rnote wprowa<lzi(,zmiany lub wycofaf zNo\onyofertg przeduplywem terminu
skladaniaofert. Oferty ze zmianami opr6cz oznaczeh,jakw ust. 3, musz4byi dodatkowo
oznaczone okreSleniem: ,,ZMIANA". W pierwszej kolejnoSci zostan4 otwarte koperty
oznaczone w ten spos6b. Wykonawca wycofuj4c ofertg zobowiqzany jest zloIy(,
w Sekretariaciepol,r6j.nr18

Nazwa i adres Wykonawcy:

AkademiaMuzycznLa
imieniaFeliksaNowowiejskiego
w Bydgoszczyul. Slowackiego
7
85-008Bydgoszcz
OFERTA NA:
Wymiang na nov/e drzwi wejSciowych (1 sztuka) w budynku
Muzycznq
imienia
lreliksa
Nowowiejskiego
w
Bydgoszczy
ptzy
ul. Slowackiega,T.
Realizacja projerktuNr POIS 01.03.01-00-0I2Il16 Tytul: Termomodernizacjabudynk6w
rektoratui bibliotehi Akademii Muzycznej imienia FeliksaNowowiejskiegow Bydgoszczy.
Zadanienr 2 Budyrrek B- Biblioteka wymiana drzwi wejSciowychD1.
Nie otwiera(, przed dniem 14,11.2017r.godz. 10.00

w siedzibie Zamavrrajqcegostosowne oSwiadczeniepodpisaneprzez osobg upowaZnion4do
jego reprezentacji.Wycofana oferla zostanie zwr6conaWykonawcy po sesji otwarcia ofert.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem r zloheniemoferty.
8. W przypaclku przedNohenia informacji stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu pr:zepis6wustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.1. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pofin. zmranami),Wykonawca winien w spos6b
niebudz4cy w4tpliwoScr zastrzec, kt6re informacje stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa.
Informacje te wirrny by6 izamieszczonena osobnych stronach oznaczonych klauzul4
,,Dokument stanorvi tajemniog przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Dokumenty nie oznaczone
w powy2szy spos(ib bgd4 udostgpnianewszystkim uczestnikom postgpowania.Nie mog4
stanowidtajemnicy przedsiEbiorstwainformacje jawne na podstawie ustawy Prawo zam6wteh
publicznych i innyoh przepis6w.
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Zgodnie z art. 8 rmt. 3 ustawy Prawo zam6wien publicznych nie ujawnia sig informacji
stanowi4cychtajenrnicgprzedsigbiorstwaw rozumieniuprzepis6wo zwalczaniunieuczciwej
konkurencji, je2eIi Wykonawca, nie po2niej niz w terminie skladaniaofert, zastrzegl, Ze nie
mog4 by6 one urlostgpnianeorazwykazal, rZ zastrzehoneinformacje stanowi4tajemnicg
przedsiEbiorstwr.
Zastrzehenie dotyczqce infbrmacji
stanowi4cych tajemnicg
przedsigbiorstwt w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca zobosviqzanyjest zloZy| w ofercie w spos6b wyraLnie okreSlaj4cy wolg ich
utajnienia, np. :zloLyc utajnione informacje w oddzielnej wewnEtrznej kopercie
z oznakowaniem,,tajemnica przedsigbiorstwa" lub spi46 (zszyt) oddzielnie od pozostalych,
jawnych element6w oferty. Jednocze6nieWykonawca zalqczado oferty o6wiadczenieo tresci
do nr.
,,informacje zawartena stronachod nr .
stanowi4 tajemnicg przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej kc,nkurencji". Wraz z zastrze2eniem informacji stanowi4cych tajemnicg
przedsigbiorstwl Wykonawca do oferty zal4czy uzasadnienrezastrzehenra
poprzez wskazanie
ptzyczyn fakt'ycz:nych wraz ze wskazaniem spelnienia podstaw normatywnych
uprawniaj4cych do dokonania zastrzehenia. W przypadku braku wskazania w spos6b
jednoznaczny,kt6re informacje podlegaj4 ochroniejako tajemnica przedsigbiorstwalub braku
uzasadnienra zastt',zeLenia
poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wtaz ze wskazaniem
spelnienia podstaw normatywnych uprawniaj4cych do dokonania zastrzehenra,Zamawiajqcy
moLe nie uznari prawidlowoSci dokonanego zastrzezeniatajemnicy przedsiEbiorstwa bez
obowi4zku Z4clania dodatkowych wyjaSniefr od Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiaj1cy zwolniony bgdz:ieod wszelkiej odpowiedzialnoSciza jakiekolwiek ewentualne
szkody powstale w zwrqzku z ujawnieniem zastrzezonych informacji osobom trzecrm.
ZastrzeAenieinlbnnacji, danrrch, dokument6w lub oSwiadczeriniestanowi4cych tajemnicy
przedsigbiorstwr w rozumieniu przepis6w o nieuczciwej konkurencji lub niewykazame,
i2 zastrze2oneiinfirrmacje stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa powoduje ich odtajnienie.
Pruez,,tajemnicg przedsigbiorstwa"rozumie sig nie ujawnione do wiadomoScipublicznej
informacje techrniczne,technologiczne, organizacyjneprzedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadaj4cewartoSdgospodarcz4,co do kt6rych przedsigbiorcapodj4l niezbgdnedzialania,
w celu zachowamaich poufnoSci - art. llust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczanit
(tj. D2.U.2003r.nrl53, poz. 1503,zpoLn. zmianami).
nieuczciwejkonkur:encji
9. W sprawachnieuregulowanychw ogloszeniui SIWZ majq zastosowanieprzepisy ustawy.
10. Do oferfy n:rlerryr6wnie2 zzl4czy( wszystkie wymagane o5wiadczeniai dokumenty
wskazanewSIWZI,wtym:
l) szczegoNowy
kosztorys oferlowy sporzqdzonyzgodnie z przedmiaramirob6t stanowi4cymi
(Zalqcznlk m 1 do SIWZ) zamowienia, na kt6r4 Wykonawca sklada ofertg orarz
wymaganiami zrawartymiw czgSciXII ust. 2 i 3 SIWZ;
2) wypelniony rvykaz materiakiw przewidzianych do wbudowania orazurz1dzefr
przewidzianych dromonta2u - wg (Zalqcznrkam 7 do SIWZ);
2) wypelniony wy.kaz wykonanych rob6t w ci4gu ostatnich 5 lat - wg (ZaLqcznikanr 9 do

srwz),

XI.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI,ADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertg nale2yzlc>2y6w siedzibie Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczyul.lilowackiego 8 w Sekretariaciepok6j nr 18
2. Termin skladaniaofert uplywa dnia 14.11,2017r. o godz. 09.45
3. Kazda zlohona oferta otrzy rna numer i dentyfi kacyj ny.
4. Ofefta zloAona po terminie zostanie zwr6cona na'zasadachokreSlonych w art. 84 ust. 2
ustawy.
zP-A1PN/2017
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5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w kt6rym uplywa termin
skladania ofert. o godz. l4"ll.20l7r, w siedzibie Akademii Muzycznej imienia Feliksa
Nowowiejskieg,cwBydgoszczyul.
SlowackiegoJw pokojunr03 salaodpraw(suterena).
KI.OPIS SPOISOBUOBLICZENIA CENY
1. KosztorysowtruiartoS6rob6t nale?yobliczyi metod4 kalkulacji szczegoNowej.
2. Oferty muszil zawierac scalone ceny jednostkowe (wraz z narzutami, bez podatku VAT)
kahdej pozycji korsztorysowej,bgd4ce ryczaltov,rymicenami jednostkowymi, stanowi4cymi
podstawgdo sporzildzaniako:;ztorysupowykonaw czego.
3. Szczegolowy kosztorys ofertory, zawrerajqcy szczeg6low4wycenE poszczeg6lnychrob6t
wraz ze spisem i kosztami koniecznych do ich wykonania material6w, robocizny i sprzgtu,
wykonawca witrien opracowai na podstawie przedmiar6w rob6t zaN4czonychdo niniejszej
SIWZ r zal4czyc do oferty. Wykonawca nie moLe samodzielnie dokonywaf zmian w
przedmrarach / J<osztorysachSlepych przekazanych przez Zamawiajqcego. WartoSci
wynikaj4ce z zaN1czonychkosztorys6w ofertowych nale?y przeniesi do formularza oferty
(Zatqcznik nr 3clo li IWZ).
4. Cena ofertovra za wykonanie danej czgsci zam6wienia podana w ofercie musi by6 cen4
brutto (razem z podatkiem VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zarrtowieniawinna
uwzglgdnia6 wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem zamowienia okreSlonego
w przedmiarach rob6t (w tym cla, podatki i inne oplaty, koszty przygotowawcze, rozbi6rek,
porz4dkowe, opra{oowaniai uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty zwiqzane
z odbrorami wykonanych rob6t oraz prueptowadzeniem pr6b i badaf technicznych, utylizacji
i inne). Wykonawcy zobowiq:ranis4 do bardzo starannegozapoznaniasig z przedmiotem
zam6wienia,warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mog4cymi miei wplyw na ceng
ofertow4 brutto za wykonanie zam6wienia.
5. Przez ceng ollertow4 brutto za wykonanie danej czgsci zamSwiema,naIe?yrozumiei ceng
w rozumieniu aut. 3 ust. l pkt l ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towar6wi uslug(Dtz.U. 2017.po2.1830
tj).
jest
6. Wykonawca zobowiqzany
skalkulowa6 ceng ofertow4 brutto za Wkonanie danej
czE(;cizam6wieniatak, aby obejmowala wszystkie koszty i skladniki zwr1zanez wykonaniem
zam6wienia ora:zuiarunki stawianeprzez,Zamawiaiqcego.
7. Wykonawca obliczy cerrg za wykonanie danej czgsci zam6wienia na Formularzu
ofertowym (ZaNqcz,nik
nr 3 do SIWZ), z dokladnoSci4do dwoch miejsc po przecinku, wedlug
zasadokreSlonychw sposobiewypelnienia tego formularza.
8. Kosztorys o.lertowy powinien byi sporz4dzonySciSlewg przedmiar6w / kosztorys6w
Slepych, stanowi4cych podstawg do ustalenia ceny oferlowej. W przypadku w4tpliwoSci
dotyczqcej zaklesr; opisu rob6t okreSlonych przez pozycjg kosztorysu ofertowego brany
bgdzie pod uwagg opis odpowiedniej pozycji z przedmiaru rob6t. W takiej sytuacji
Zamawrajqcy,zgoclniez art. E7 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, poinformuje Wykonawcg o poprawie
innej omylki polr:gaj4cej na niezgodnoSci oferty ze specyfikacj4 istotnych warunk6w
zam6wienia, niepowoduj4cej istotnych zmian w treSci oferty. Zamawiaj4cy odrzuci ofertg
Wykonawcy, ktr5ry nie vryrazi zgody na poprawienie w/w omylki.
9. Jeheli oferta bE<lziezawruil.a oczywiste omylki raohunkowe, Zamawiaj4cy na podstawie
ant.87ust. 2 pkt 2 ustawy,poprawije w nastgpuj4cyspos6b:
a) jezeli w Formularzu oferty, warloSci w tabeli nie bgd4 odpowiadaly prawidlowo
wykonanym dzialaniom mal.ematycznym, Zamawiaj4cy przyjmie, 2e poprawnie podano
wartoScinetto.
b) w przypadku rrozbieZnoScipomigdzy waftoSciami netto okreSlonymi w kosztorysach
ofertowych a wartoSciami wpisanymi do formularza ofertowego, ZamawralEcy uzna, 2e
prawidlowe wartoSci zostaly okreSlonew kosztorysachofertolvych.
zP-4tPN/2017
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10. Ceng oferty brutto zawartq w ofercie nale?y okresli6 w zlotych polskich (PLN)
z dokladnoSci4
do pelnych groszywedlug zasadokreSlonychw (Zalqcznikunr 3 SIWZ).
Cenata nie bEdziepodlegalazadnymnegocjacjom.
11.CenaofertybrtrttopowimLazawieradewentualneopustyproponowane
przezWykonawcg.
XII.OPIS KRYI]ERIOW, TTORYMI ZAMAWIAJACY BryDZTF..
SI4 KIEROWATPRZY WYBOR.ZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW I I]POSOBUOCENY OFERT
l. Zarnawiaj4cydokonaocenyofert,dla kazdejczgscizam6wieniaoddzielnie,wedlug
nastgpuj4cych
kryteri6wi ich wag:
1) CenabruffoofertS,- 60 %
2) Skr6cenieternrinurealizacji- 30 %
- f0 %
3) UdzielonagwaLrancja
2. Spos6boblic:raniapunkt6w:
1) Kryterium Cenarbrutto oferty
Punkty w tym kryteliurn zostetn4wyliczonewg wzoru:
C : (Cnl Co)x (i0 pkt
gdzie:
C - oznaczalicz:bgpunkt6w przyznanychzgodnie z krWerium - Cena brutto oferty
Cn- ozr:tdczanu-inihszE
cengbrutto, spoSr6dofert ocenianych
Co- ozr&azacenghrutto oferty ocenianej
Wykonawca w t.ymkry.terium moileuzyska(,maksymalnie 60 punkt6w.
2) Kryterium - lJkrricenieterminu realizacji
Punkty zostanqprzyznane zgodnie z tabelq:
Skr6cenie terminu r ealizacji
(o iloSi dni)
Liczba przy znary ch punkt6w w
kryterium Skr6c,enie terminu realizacji
0 dni 0,00
1dzieh2,00
2 dm 4,00
3 dni 6,00
4 dni 8,00
5 dni 10,00
Zamawiajqcy bgdziepunktowat maksymalnyokres skrdcenia terminu realizacji w wymiarze
l)dni. Jeheli wykonawca zaproponuje slv6cenie terminu realizacji powy1ej 5 dni,
Zamawiajqcyprzyj'mie do oceny 5 dniowy termin skr\cenia realizacji.
Je2eli Wykonawca w zlozonej ofercie nie wskaze okresu slcr6cenia terminu realizacji to
Zamawiaiqcy pt"zyrimisze Wykonawcazaproponowal maksymalnyolcresrealizacji wskazany
w RozdzialeIV.
Wykonawca w tym kryterium moheuzyskadmaksymalnie 30 punkt6w.
3) Kryterium Urlzielona gwarancja
Punkty w tym kryt,orium zostetn4wyliczone wg wzoru:
c: (c"/ Gn)x l0 pkt
gdzie:
G - oznaczalicitbgpunkt6w przyznanychzgodnie z kryterium - Udzielona gwarancja
Go- oznTazagwaranqQzaproponowan?w ofercie ocenianej
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Gn - oznacza najdltrlszq zaproponowan4gwarancjg, sposr6d ofert ocenianych Zamawiajqcy
bgdziepunktowat minimalny okres gwarancji w wymiarze 5 lat. Jeieli Wykonawcaudzieli
gwarancii dluzs'zej'niz 5 lat, Zamawiajqcy przyjmie do oceny 5 letni olcresgwarancji. Je2eli
wykonawca udzieli roZnych olcresdwgyarancji, np. na r62ne elementy rob6t, Zamawiajqcy
przyjmie do oceny najlcr1tszyolrresgwarancji.
Minimulna udzielona gwarancja wynosi 5 lat.
Jeieli Wykonawcu w zlo|onej ofercie nie wskaie terminu adzielonej gwarancji to
Z umawiaj qcy p r zy"imie ie Wyk on awca zapr op on owul 5- Ietn i okr es gw ar ancj i.
Jeieli wykonawca: udzieli gwarancji krdtszej nii 5 lat, zamawiajqcy odrzuci ofertg na
podstuwie art. 89 ust. I pkt 2 ustawy, ze wzglgdu na to, ie jej treii nie odpowiatla treici
SII4/2,
Wykonawca w 1.ymkryterium moheuzyskai maksymalnie 10 punkt6w.
3. Punkty bgd4licz:onez dokladnoSci4do dw6ch miejsc po przecinku.Punkty uzyskane
w p ovtryZszychkryteri ach zo stut4 zsumowane, zgodnie z p oniZszym wzorem:
K:C+T+G
gdzie:
K - calkow rta liczl>a punkt6 w przy znanych ocenianej oferc i e
C -Iiczba punkt6w przyznanyahocenianejofercie w kryterium Cena brutto oferty
T -Iiczba punkt6vr przyznanychocenianejofercie w kryterium Slcr6cenieterminu realizacji
G -hczbapunkt6w przyznan1{chocenianejofercie w kryterium [Jdzielonagwarancja
4. Za ofertg najl,lor;zystniqszqzostanieuznanata oferta,kt6ra spelnia wszystkie wymagania
okreSlonew SIWZ oraz otrzymanajwigksz4 iloSi punkt6w.
5. Je2eIi zoslanjie zNoAona oferta, kt6rej wyb6r prowadzii bgdzie do powstania
u Zunawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w
i uslug, Zamasvrajqcyw celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towari,w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rczliczyc zgodnie z tymr przepisami.
Wykonawca, skLadajqcoferlg, informuje Zamawiajqcego,czy wyb6r oferty bgdzie prowadzic
do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego, wskazujEc nazwg Qodzaj) towaru
lub uslugi, kt6nych dostawa lub Swiadczenie bEdzie prowadzii do jego powstanra, oraz
wskazuj4c ich warfoS6bez kwoty podatku. Wz6r oSwiadczeniazawartyjest w zalEcznrkunr 6
do SIWZ.
6. W przypadkr z,Io2eniaoferty przez Wykonawcg maj4cego swoj4 siedzibg w kraju spoza
obszaruUnii EuLropejskiej,Zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny r62:nic9w kwocie nalelnego podatku VAI oraz pozostalych naleznoSci,kt6rych
obowi4zek uisz<:zemaspoczywa naZamawiaj4cym, wynikaj4cych z innych przepis6w, w tym
celnych.
T.Rozliczeniamiglzy Zamawiajqcym i Wykonawcqbqdqprowadzonewylqcznie w zlotych
polskich (PLN).
8. Nie przewiduje sig wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XIV. INFORMII.CJE O FORMALNOSCIACH,
JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEI,NIONIi, PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY
W SPRAWIE i4AMOWIEN IA PIJBLI:,CZNEGO.
1. Wykonawcy 'wsp6lnieubiegaj4cysig o udzieleniezam6wieniapublicznego,kt6rych oferta
zostanievznanazanajkorzystniejs24,prz,edhoZqumowq
reguluj4c4 wsp61prac9tych
Wykonawc6w, ,w fbrmie oryginalu lub kopii poSwiadczonq za zgodnoSi z oryginaLemprzez
Wykonawcg lub,osobg(y) upowa2nion4(e)do reprezentowaniaWykonawcy.
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2. Wybrany W),konawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarciaumowy jak
r6wnie2 o wszell<ich ewentualnych dodatkowych formalnoSciach, jakie winny zostat
dopelnionew ce,luzawarciaurmowy.
3. Wykonawca zotrowi4zany.iestdo osobistegostawiennictwaw siedzibie Zamawiajqcegow
celu podpisania umowy. Nie stawienie sig w .vq.znac'zonym
przez Zamawiaj4cegoterminie,
zostanieuznanejallo uchylanie sig od zawarciaumowy w sprawie zam6wienia publicznego.
4. Przed zawarciemumowy, Wykonawcabgdzie zobowi4zanywskazai osobg skierowan4do
realizacjrzam6r,vieniaposiadaj4c4uprawnienia do sprawowaniasamodzielnychfunkcji
technicznychw bu,Cownictwiedo kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy
z dnia7 lutego 1994r. Prawo Budowlane,w specjalnofcikonstrukcyjno-budowlanej
lub
architektonicznel.
XV.ISTOTNE PCISTANOWIENIA UMOWY
1. Wzrfr umow,y c,kreSlaj4cyszczeg6Nowe
warunki, na kt6rych Zamawiajqcy zawrze umowg
w sprawieudzielenLia
zam6wieniapublicznego,stanowi4(ZaL4cznik
nr 10 do SIWZ).
2. Zamawiaj4cy ni,o dopuszczaistotnych zmian postanowien zawartejumowy, w stosunkudo
treScioferty, na po,Cstawiekt6rej dokonanowyboru Wykonawcy.
3. Umowa pocllega uniewa:Znieniu w czgici wykraczajqcej poza okreslenie przedmiotu
zam6wienia za.wartew SIWZ "
XVI.
WYMAGANIA
DOTYCZACE
ZABEZPIECZENIA
NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przedpodpisarriemumowy zobowiEzanyj est do wniesienia zabezpieczenia
nale?ytegowykonetniaumowy w wysokoSci 5 o/oceny brutto podanej w ofercie, w jednej lub
w kilku formackrolireSlonychw arl. 148 ust. 1 ustawy.
'w formach innych niz pieni4dz zostameuzflaneza wniesione skuteczniepo
2. Zabezpreczenre
jego treSciprzezZamawialqcego.Zabezpieczeme
zaakceptowaniu
musi byd wystawionena
Zamawiajqcego,.
'wnoszonew pieni4dzunaleLywplaci6 przelewemna rachunekbankowy
3. Zabezpreczenre
Zamawiajqcegow Banku PekaoS.A. Nr 60 1240 6478 T1110010 7728 8341
z adnotacj4: " Zabe:zpieczenienale?ylego wykonania umowy 4. Zabezpteczenre'wrtoszonerv formach innych nt?piem4dz musi byi wystawronez terminem
waznoSciobejmujqLcymokres minimum 30 dni po uplywie terminu wykonania umowy.
wniesionew terminie uwaza sig:
5. Za zabezpiecizenie
1) dla zabezpreczernia
wnoszonego w porgczeniach bankowych, porQczenrachsp6ldzielczej
gwarancjach
kasy
oszczgdnoriciowo kredyt<lwej, gwarancjach bankowych,
porgczeniach
przez
podmioty,
i
udzielanych
o
ktorych
mowa
w ar1. 6b
ubezpreczeniowych
ust. 5 pkt. 2 I'AIRP zloLe>niew Sekretariacie w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul.
Slowackiego7'rv Ilydgoszcz,przed wyznaczonym terminem podpisania umowy;
2) dlazabezpieczenia
wnoszonegow pieni4dzu- datg uznania rachunku bankowego pyzez
bank Zamawiai4cegoprzed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
6. Zabezpieczeniew formie innej niz preni1dz nale?y sklada6 w siedzibie Zamawiaj4cego
przy ul. Slowaclcie;go
7 85-008BydgoszczSekretariat.
7. Porgczenie bankowe, porgczenie sp6hdzielczej kasy oszczgdno6ciowo-kredytowej,
gwarancjabankowa, gwarancja ubezpieczeniowaotazporQczeniaudzielane przez podmioty,
o kt6rych mowa w art. 6ll ust. 5 pkt. 2 PARP powinny zawrerad stwierdzenie, 2e
gwarant/porEczycr<>Izobowi4zuje sig nieodwolalnie i bezwarunkowo pokryi wszelkie
zobowiqzania lVylconawcy wobec Zamawiajqcegowynikaj4ce z zapis6w podpisanej przez
nich umowy do 'wysokoSci gwarantowanej kwoty, na pierwsze Z1danie Zamawraj4cego
przedstawionegwarantowi/porgczycielowiw formie pi semnej.
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8. Zgodnie z art. Iljl ust. 1 ustawy, Zamawiaj1cy zwracazabezpieczeniew terminie 30 dni od
dnia wykonaniazamowienia i uznaniaprzezZamawiajEcegozanale?yciewykonane.
9. JeAeh zabez,pieczeniewniesiono w pieniEdzu, zamawiaj4cv przechowuje je na nie
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczeniewniesione w pieniqdzu z
odsetkami wynikaj4cymi z umowy rachunku bankowego, rd kt6rym bylo ono
przechowywane,pomniejszoneo koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonarvcy.
10. Z dokumentu gwarancjilporgczeniawinno wynikad jednoznaczniegwarantowaniewyplat
naleZnoSciz ustanowionegozabezpieczeniaw spos6bnieodwolalny, bezwarunkowy i na
pierwsze Zqdanie zamawiajiycego,a s4dem wlaSciwym dla rozstrzygania ewentualnych
spor6w bEdzies4dwlaSciwy rniejscowo dla siedziby zamawiqQcego.
lI. Zamawiajqoy zaznacza, i2 tresc wzoru umowy bEd4cego integraln4 czE!;ciESIWZ
przedstawiar6wnx:,Zregulacje zwiqzanez zabezpieczeniemnale?ytegowykonania umowy.
12. Istotne postanowienia,jakie powirury zawieral porgczenialub gwarancje:
1) Stowo ,,gwarancja/porgczenie" w jgzyku wystawienia gwarancjrlporgczenia,jej numer
oraz ewentualnie inn4 informacjg identyfikuj4c4 wystawionq gwarancjqlporgczmenp. rodzal
gwarancji/porgczenia.
j est nieodwolalna i bezwarunkowa.
2) Klauzulg wsk.an$qc4,i2 gwarancjalporgczenie
3) Beneficjenta.
4) Zleceniodaw<;9.
5) Gwaranta/Por gczyciela.
6) Informacjg identyfikuj4c4 itr6d\owy stosunekumowny przez wskazanieprzedmiotu
umowy i jej numeru.
7) Maksymaln4 kwotg do zapNaty.
8) Zapis, 2e gtuaruncja/porgczeniestanowi zabezpieczenienale?ytego wykonania umowy
r dotyczy pokry<;iaroszczenztytttLu niewykonania lub nienalezytegowykonania umowy,
w szczegolnoici zapNatvkar umownych.
9) Zapis,2e Gw,arantlPorgczyciel
wyplaci Beneficjentowikwotg do okreslonejwysokoScina
pierwsze pisemne tZqdame,
bez koniecznoSciuzasadnieniaZqdaria,o ile Beneficjent
stwierdzi w swoim l1daniu,Ze kwota roszczeniajest mu naleZnaw zwiqzku z zaistnieniem
cho6byjednego z 'warunk6wwymienionych w umowieiwyszczeg6lni zaistniaNywarunek
lub warunki.
10) Termin w jakirn zostaniet,apNacona2,qdanakwota.
11) WarunkizapNal:.y,pisemnq
formg Z4daniazapLaty
i oSwiadczeniaBeneficjenta.
12) Okres obowi4zywania gwarancjiI porqczenia.
13) Spos6bdorE:g2onis
GwarantowilPorgczycielowi Zqdaniazaplaty (w tym adresdo
korespondencji).
14) Zapis,Ze wsrzel.kieprawa i obowi4zki wynikaj4ce z gwarancjilporEczeniapodlegaj4
ustawodawstwupolskiemu.
15) Zaprs, 2e s4dem wlaSciwym do rozstrzygania ewentualnych spor6w wyniklych z
gwaruncjilporEczeniajest s4dpowszechnywlaSciwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.
16) Klauzulg indentyfikacyjn4.
17) Zabezpieczernie
wniesione w formie gwarancji i porgczet'rmusi spelnia6warunki
zabezpieczeniawniesionego w pieni4dzu i wykonawca nie mohe w laden spos6b (np.
Zqdamemdodathorvychdokurnent6w,stawianiemdodatkowych warunk6w)
ogranrczacprawa z:,arnawiajqcego
do dysponowanrazabezpieczeniemw okolicznoSciach
wymienionychrv umowie.
13. Kopie pelnomocnictwa/w dla osoby/osrib podpisuj4cej/ych gwarancjg, udzielone
przez osobg/osiobyupowaZnione w KRS gwaranta, potwierdzone za zgodno56 z
zP-4tPNt20t7
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oryginalem przez osobg upowaZnion4 w KRS gwaranta' lub innego pracownika
gw ar anta,,albo' przez notariusza.

xv[.PouczItNIE o SRODKACHOCHRONYPRAWNEJPRZYSLUGUJACYCH
O UDZIELENIEZAMOWIENIA
WYKONAWCYW TOKU POST4POWANIA

1. Srodki ochrc,nyprawnej przysluguj4 Wykonawcy, a takle innemu podmiotowi, jeZeli ma
lub mial interes rv uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6sl lub moZe ponieSdszkodg
w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy. Srodki ochrony prawnej
wobec ogloszeniao zam6wieniuoraz SIWZ przysluguj4r6wnie2 organizacjomwpisanym na
listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwolanieprzyslugujewylqczniewobec czynnoSci:
1) OkreSleniawanrnk6w udzialu w postEpowaniu
2) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowaniao udzielenie zamSwrenra],
3) odrzuceniaoferty odwoluj4cego;
4) opisu przedmiotu zamowienia;
5) wyboru najkorz;ystniejszej oferty.
3. Odwolaniewnosi sig do PrezesaKrajowej Izby Odwolawczej.
4. Wykonawca m<>Zezglosi(,przyst4pieniedo postqpowaniaodwolawczego.
5. Z,amawiqqc;y lub Odwoluj4cy moae zglosic opozycjg przeciw przyst4pieniu innego
Wykonawcy.
6. Na orzeczenieIkajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikompostqpowania
odwolawczegopr:zyslugujeskargado s4duwlaSciwegodla siedziby Zamawni4cego.
7. Zasadyi trytrpostgpowania w zakresiekorzystaniaze Srodk6wochrony prawnej okreSlone
zostalyw Dziale \y'I ustawy, afi. I79 + art' 198 ustawy PZP.

xvlll.zAt Acz\IKI

DO SIWZ:

1. Przedmiaryrob6t,
technicznawykonaniai odbioru robot;
2. SpecyfikacjeL
3. FormularzCtfefiy;
4. Oswiadczenieo braku podlstawwykluczenia;
kapitalowej;
dot. gn"upy
5. Wz6r oSwiarlczenia
obowi4zkupodatkowego(gdy zachodzi
powstanruuZamawiaj4cego
o
6.Wz6r oSwiaricz:enia
sytuacja,o kt6r:ejmowa w art. 91 ust. 3a ustawy);
7 . W ykaz material6w i urzqdzefi ptzewidzianych do zabudowy i montazu,
8. Oswiadczenie'Wykonawcyskladanena podstawieart. 25a ustawy Pzp wykaz os6b,
g.Wykazwyk,rnanych rob61.budowlanychw ci4gu ostatnich5 lat,
10.Wz6rumowy,

ekton
i;ref z^,u.
Podp

zP-4lPNl20r7
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PRMDMIAR ROBOT

Brania kosztorysu:

BI]DOWI,ANA ARCHITUflONrcZT.{A

Inuestycja:

TERI\OI\ODMNUACJA
BI]DYNU( BIBLIOTU{I
WYMIANA DRZWI WNTSCTOWYCIII BRAI\{Y GARAZOWEI

Adres:

Slowackiego7
85407Bydgoszcz

Inwestor:
Adres:

w Bydgosrczy
MuzycaraimieniaFeliksaNowowiejskiego
Akademia
9owackiego7
85407Bydgoszcz

Wykonawca:
Adres:
Sporz4dlzil:
Sprawdzit
Dataopracrrwania

r.
t9.10.20r7
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Lp
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6
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dnia20.07.2016
Bydgoszcz,

8 K 2 , t 1 2 5 . 2 0I ., 52 .0l 6 . E M Z
91724/20t6

NR 165 12016
ust.2, art.6, ust.1 , art,?, pkt.I , art.36, ust.I , pkt.I , art.96 ustawyz dnia23 lipca2003r'
Na podstarlvie
(Dz,U.224.10.2014
r, poz.1446) i art.l04ustawyz dnia 14
i opiecenad zabytkarni
zabytk6rv
o ochronie
(Dz,U,
z 2013 rr poz' 2672 p62h' zm) oraz
administlacyjnego
czerwca1960 r. Kodekspostgporvania
z dnia 26
MiastaBydgoszczy
porozumienia
Prezydentem
a
Kujawsko Pomorskim
popnigdzy
Wb3er.voaa
Kujawsko
wla{ciwo$ci
z
zakrestr
spraw
niekt6rych
prowadzenia
powieizenii
stycznia20lZ r. w sprawie
Zabytk6wMiastuBydgoszcz,
l(onserwatora
Woiew6dzkiego
Ponrolskiego

po rozpatrzeniu wniosku:
F.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, td)'tkownika nieruchomo$ci
im.
Akademii Mr.rzycznej
przy ul. Slowackiego 7 w Bydgoszczy
z dnia

14.07.2016r.

r.
wplyw 18.07,2016

o udzieleniepozwolenin
rektoratui biblioteki Akademii Muzycznej
rob6t budowlanychw buclynkacl'r
na prowaclzenie
przy ul. Stowackiego7 w Bydgoszczy,wpisanychdo rejestrLr
polozonychnA nieruchomoSci
w zakresieocieplenia
2abytkdw p4d nr A/782/1-3, polegajqcychna terunomodernizacji
szybowychz
pakietow
wynianie
wewnqtrz,
od
i dach6w
stropoclach6w
riciapzewngirp,',yeh,
okipn,wymianieinstalacjic'o,,
renowacjQ
udzielamPozwolenia
pod nt
na prowadzeqierobdt budowlanych przy zabytku wpisanymdo rejestruzabytkow
w
Bydg:szczy
[przv ul.
ati1Ztt-l.6udy-lkach rektoratui biblioteki Akademii rnuzyeanej
na termomodemizacjiw zakresieocieplenia
Stowackiego7, w Bydgoszczy,pcrlegajqcych
)d wewnqtrz,wymianiepakietdwszybowychz
zgodnie z zalqczonymProjehtembudowlanym
rktoratui budynkubibliorekiAkademiiMuzycznej
nr 540 obr 166",
7, d
rrzy ttl. S'fowackiego
2015r.
Arciszaw istopadzie
iprzezmgrinz.arch,PiotraBienia,mgrin2,Wiestawa
sporz4dzonym
Osobakierujqcarobotami:
Zostaniewy{Qnionaw procedurzeprzetargowej
:
Osobaspraw$iqcanadzdrinwristorski
10.86-032Nientcz,
Marusarz6w'y
ul.
Wenskowski,
i,--.Ardriej
,r-',g,.

Mai2017
Decyzjawaz\ado 30.06.20i8r.

w spr' wydarria
Do turejszegpbiura w clniu 18.07.2016r wplynqlo pismo z z'al4cznikami
przy ul.
pozwolinia ria prowadzenierob6t budowlanyclrprzy budynkachrektoratui biblioteki
w llydgoszczy, z zlqczonym projekten budowlanowielobran2owyrn,
istowackiego 7
2015r',
Arciszaw listopadzie
mgr ini. Wieslarva
Elienia,
inz.-arch,-fliorln
sporzqdzorryr\przezrngr
t'
w dniu09'12.2015
pozytywnie
zaopiuiowanyln
.,

Ilud5'nkiprzy u1.Slowacltiego
7 s4 obiEteScislaochronqkonserwatorskq
na podstawiewpisu
do re.jestru
Zabytkownr A1782/l-3.Planowane
praceremontowe,temrornodernizacyjne
nie
wplyn4niekorzystniena stlukturEi zabytkowewalorybuciynk6w.
Mqiqcpowy2sze
nauwadze
orazw r:parciu
o art.96" ust.2. art.6, ust.1 . art.7, pkt,1 . art.36.
(Dz.tJ.z
ust.l . pkt.l ustawyz dnia23 lipca2003r.o ochronie
zabytkow
i opiecenadzahy.tkarni
2014 r' poz. 1446 ) i art.104ustawyz dnia I4 ozerwca1960 r, Koclekspostgpowania
(Dz.U.22A13r, poz.267) arzeczono.jak
adrrrinistracyjnego
lv osnowie.

POUCZENIE
Niniejszezezwoleriie
rtrozebyi cofniptelub zrnienione
w razieu.jawnienia,
po jego wydaniu.okoliczno$ci,
l<t6rentaj4znaczeuiecllazabytkui mogqmiec wpiyw na zakresplor.vadzenia
pracprzy tym zabytkulub
przepis6w w;i6lany.1',
nieprzestrzegania
na pod.starv
ie ustawy,
Wykonau'cajest zoborviqzanyniezrvlocznie
zarviadomi{konserwatorao wszelkiclrzagro*eniachlub
nowych okolicznoSciachujawnionyclr w toku prac przy zabytku, ktor€ mogq mied wplyw na stan
z a c h o w a n i zaa b v t l < u .
Itonser"wator
nroze,.jezelijest to uzasadnione
Iub okoliczno$cianri.
o kt6rych mowa wyZej
zagroZenianri
u,),dane
zezrvolenie
z;rnieuic
lub co{n4i,

W razie st'uvierdzenia,
ze prace przy zabytku s4 prowadzoneniezgoclniez zezwolenieu:udzielonytnna icit
prorvadzenie,
konselrvatolntoZezotrowi4za6osobgprowadzqcqte pracedo rlsunigciastwierdzonycltuchybier'r,
je2elizalecenia
w r:kre$lonyrrr
terrninielub colnqdudzielone
wyl<onane,
zezwoienie,
nie zostanq
Pozwolenieniniejsze nie zwalnia od obowi4zku uzyskania pozwoleniarvymaganegoprzez prawo
budowlanei inne przepisyszczeg6lon'e.

przyslugu.ie
Od decyzjininie-iszej
stlonieodwolaniedo MinistraKultury iDziedzictwaNarodowegoza ntoint
p o $ r ' e d n i c t w e r n w t e n r l i n i e l 4 d n i o d d n i a j e g o d o r g c1z2e7n$i a
l i ($a2rot .r a z a r t , 1 2 9 S 1 i $ 2 K p a ) .

Otrt;'muiq:
tlkalentia 14ur-1;t::nu
im f . Nowou'ieishittgo. rtl. Slou'at:kiego 7, 85-008 llvdgasrc:
(,1(l

I)o windomoSci:
l.
H\tdzial ,4dninisn'nc.ji Budowlanej Urry*r Alissttt D),c:lgctsec4,,
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ZAI,OZEI{II\.
o PrzedmiotSlprzedmiotemniniejszej
ST s4wymaganiadotycz4cewykonaniai odbioru stolarkiokienneji
-przy
REKTORATU
BUDYNKU
TERMOMODERNIZACJI
realizacjizadania:
drzwiowejdrewnianej
przy
w Bydgoszczy
im.FeliksaNowowiejskiego
MUZYCZNEJ
BIBLIOTEkIAKADEMII
I BUDYNKU
dz.nr54,obrqb166
ul.SlowackiegctT
o ZakresstcEowgqlA.
SpecyfikacjaTer:hnicznajest dokumentemprzetargowymi kontraktowymprzy zleceniu
I BUDYNKU
REKTORATU
riRrrlor'looERNlzAcJlBUDYNKU
irea[izacjizarni<>rzenia:
przyul.
w Bydgoszczy
im.FeliksaNowowiejskiego
MUZYCZNEJ
BIBLIOTEKIAKADEMII
7 dz.nr54,obrqb166
Slowackiego
o Zakresrobotujgtychw liT.
okien projektujesig przeprowadzi1poprzezwymlang,we
Termc,modemrzacjE
wszystkicho,knach,istnieiacycttszybzespolonychjednokomorowychna nowoczelniejsze,
U: 1,1W/(mzK) lub
siqwsp6lozynnikiem
cnaiatteryzulqce
takZejednokomorowe,
jedynie te okna w
poddane
zosta1
powinny
mniejszyn. lEwentualneiwynianie na nowe
- kt6rych oicieaa
zuLycie
calosci,kt6r'ychobecny'stinwytuaniewskazujena ich znacz}ce
uszkodzonew spos6b
lub skrzydlasQr/p silnie zdeformowanelub mechanicznre
monla?okien (z
poprawtc
takze
Nalezy
niemozlirvylut uardzofrudny do naprawy.
na ,,cieply")tylko tych okien,kt6rychobraztermowizyjnyjest wyj4tkowo
,,zimnegct;
i wypetnienia
nietorrlys,trry.iaka pop,,u*uwymagarozkuciao5ciezyprzy oScieLnicach
a
wratroszczeln4)
i
(ostonigl4ta|mEparopiank4poliuretanow4
pustychp,rzi,strzeni
od
wykoriczenie,niezale1nie
tynk6w osciezyi ich odpowiednie
nartipnieuzupetnienia
wszystkich
wszystkichoScieZy
termomodernizacjq
sig rsystemow4
Iego",'Zeprzewiduje
sytuacji- indywidualniedla
od
(w
zaleanolci
ocieplii
okienne nale|y
oklien.OiicierZa
kazdegookna)albo plyami KEIM iPor grubosci5 cm albo plytami krzemianowokrzylvoliniowe (lukowe nadptoza)
*upnio*yri o grubostimin.2,5 cm a ich czE(;ci
do
naieZyocieplii iynkiem cieplochronnymo gruboScir6wniez odpowiedniodobranej
sytuacji- indywidualnir:dla kaZdegookna.
Oszklon,lpojedyncz4warstw4 szlda(zar6wnoszklembezbarwnymiakte? wzofzystym
podda6
szklemvrielobarwnym;bkna,,wilrazowe"gl6wnej klatki schodowejnaleay
termomodenizacji poprzezwymiangpojedynczychszybna szyby zespolone,
o *rpotttynniku U: 1,1W(m'zK) lub mniejszym'Szyby
dwuszybowe6eOnot<ornoro*";
ze szklabarwnegonaleLywymontowai i stworzy6ztchuLyciem zestawyszklane,
sklejaj4cj e z idinty cznegoksztaltuszybamibezbarwnymi z uiy ciemramek
(na
t"rmolzoia"yjnycho minimalnej,dostgpnejna rynku gruboSci.Po zamontowaniu
zespolonych,
szyb
szyb
silikonie) d,r ot<ienwitrazowych,w mie.iscepojedlmczych
na|e|ywyszpachlowai(odpowiedniodobran4mas4szpachlow4)zewngtzne
po-ierr,:hnie ram i szpros6wokien witrazowych,wyrownuj4cte powierzchniez
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odpowiednio
znE zewnEftzn4oszkleniai pomalowai powierzchnieszpachlowane
pLaszczy
dobran4trwala,farb4w kolorzebialym.
zestaw6w
o
oknachnale2y,powymontowaniuznichdotychczasowych
We ws;zystkich
ze
szczegolnym
lakiernicze
powloki
nowych,odnowi6
szklanychaprzedmonta;Zem
powierzchni,narazonychnaniszcz1cedziatanie
uwzglgdnieniemich zewnEtrznych
czynnikowatmosferYcznYch.
WARUNIII

IL

'TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZWIAZNYCH Z

TERMOMODERNIZACJA STOI,ARKI OKIENNEJ (i OSZKLBNIA)

1. Warunki og6lne.
rob6t
wykonau,ca rob6t jest odpowiedzialny za iako6( rob6t i zgodnosdwykonania
NI.
z projektem,ST i Poleceniarni
)

Materialy.

a

Drewno.
indylvidualniena zam6wienie'
Wbudowai naleLystolarkqnow4 drewnian4wykon)ryvan4
iglastego oraz
stolarka do wbudowania powinna by6 wykonana z drewna twardego,
jak
nowymi
z
wykoriczona wraz
p6lprefabryl.:at6w, kompletnie
kt6ra podlega
i odnowiony'miokuciami dorobionyminawz6r i naprawionymidla stolarki,
renowacji.
byi
wady i odchylkiwymiar6w stolarkiokienneji drzwiowejnie powinny
Dopuszc;zalne
wigkszeniz podanePonLizej:
R62nicewymiar6w w [mm]
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lg-b"Sj" tkq,O"fProjektujesiq:przeprowadzidwymiang,we wszystkichoknach,istniej4cychszyb
sze,takZej ednokomorowe,
na nowoczesniej
,espolonychiednokomorowych
sigwsp6lciynnikiemU: 1,1W/(m'K) lub mniejszym..O1ciezaokienne
charakteiyzuj4ce
dla kaZdegookna)albo ptl'tami
nale1yo.i.piie (w ialeznogciod sytuacji- indyrrvidualnie
o gruboScimin' 2,5
5 crn alboplytamikrzemianowo-wapniowymi
KEIM iPor^grubo6ci
tynkiem
ociepli6
cm a ich czglci krzywoliniowe (lukowe nadproza)nale?y
cieplochrgnnymo gruboScir6wnielodpowiednio clobranejdo sytuacji indy"vidualniedla
kazdegooknil.
Oszklc,nepojedynczqwarstw4sz,lda(zat6wnoszktembezbarwnymiakteZwzorzystym
szklemwielc,barwnym)irkna,,wiirazowe"gl6wnej klatki schodowejnale?ypodda6
termomodenizacji p oprtzezwymianqpojedynczychszybna szybyzespolone'
lub mniejszym.Szriby
dwuszybc,we
6eOnotomoro*"1owsp6lczynnikull: 1,1W(m',K)
szklane,
zestawy
nale|y wymontowai i stworzy6 z ichuzyciem
ze szklabarvrznego
ksztattuszybamibezbarwnymi z uLyciemramek
sklejaj4cj e z identyc
"n"go
termolioiacljnych o minimalnej,dostqpnejna rynku gruboSci
3. Sprzgt inarugdzia.
moZna
Roboty z:wi4zanez demont{zemofaz montazemokien i dtzwi oraz oszklenia
pfzez NI. Do systemowegomontazu
wykonywa6,wgdowolnegotypu sprzqtuakceptowanego
okien i drzwi w'ykorzystacttalely wierlarki, wkrgtarki,poziomicei piony tynkarskie'

4. Transport.
powinna za.wiera'
Ka\da partia wyrob6w stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
przewidywanenofinami i projektemindylvidualnym'JeZeliokucia nie s4
wszystkieelr:mronty
i transportowai
zamontowane do wyrobu przez producenla nale?y je przechowywad
naleZy zabezpieczyc
w odrgbnych opakowaniach.Elementy przygotowanedo transportu
przeduszkorlzeniamiprzy uzyciupalet lub kontener6w'
przezNI
Elementymog4 by6 przewozonedowolnymi srodkamitransporatzaakceptowanymi
em b4dLuffatEstateczno(ci'
przedprzesuwani
oraz zabezpieczone
Szklo naleZyprzewozil sprzqtemprzystosowanymdo tegotypu czynno5ci'

5. Wykon:rnierob6t.
nie ma potrzebywymiany calej
Aby.uzyska6 znaczqcyefekt termomodernizacyjny,
alebardzodrogiei
stolarki okiennejna now4 (n/p wyposaZon4w najnowoczesniejsze,
- tiojszybowe,zestawyszklane)'Zvnagrnawylei wymienione
ciqlkie,dwukomorowe
projektujesig przeprowadzi1poprzezwymiang,we
powody termomodemizacjg"okien
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nychjednokomorowYchna
U: 1,1
sigwsp6lczynnikiem
akteryzuj4ce
poddane
lnie na nowepowinnyzostad
nwyra1niewskazujena ich zwacz4ce
.
silnle zdefofinowanelub mechanicznie
monlazokien(2 ,,z\mflego"na,,cieply")tylkt
jest wyj4tkorvoniekorzystny.Takapoprawa'
wypelnieniapustychptzesffzenipiank4poliu
* iitt o tt"t"ln4) a nastqpnie uzupelnieniatynl
ntezalehnieod tego,ze przewidujesig systen
(w zale1no1ciod sytuacjiwszystkic;hokien. Osciizaokiennenalezyocieplii
grubosci5 cm albo ptytami
indywidualniedla u-awokna) albo plytami-KEIM iPor

'!ffi::::ff{[itffitrr5H:*"
mi'
ogrubosci
L,L*iu'o*o-wapniowv"-i
if";fi :
dego okna.
rwno szklem bezbarwnym iak tez wzorzystym
f6wnej klatki schodowej nale?y poddai

nojed;;;;1',1
nizacjtpoprzezwvniane
termomode
Yi:1i,;iJltfiYrtTfi szym.Szyby

nQmas4szPachlow4)zewnEtrzne
wych, wyrownuj4cte powierzchnie,z
odpowiednio
wai powierzchnieszpachlowane

ich zamYkania)'
moZliw,rSci4
Wervsz:ystkichoknachna|e\y,powymontowaniu?1.|.dotychczasowychzestaw6w
nowycn,odnowi6powloki lakierniczeze szczeg6lnym
szklanych aprzedmontaZem
dz\alanie
powierzcl'nr,narazonychnaniszczqce
uwzglgrlnieniemich zewngtrznych
czynnik6w atmosferYcznYch'

6. Kontrola jako5ci rob6t'
jakosci dostarczonejna budowg stolarki oraz
odbior c;zgsciowypolega na ocenie
zgodnosdwymiar6w i jakosd material6w' w
oszklenia,w ramachkt6rego nale|y sprawdzi6
powlok malarskich' a kt6rych wykonano
tvm iednolitosi barwy stolarki oraz powierzchni
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stolarkg. Sprawd.zi6teT jako36 polqczehkonstrukcyjnych element6w,a ptzy odtwarzaniu
zabytkowych okien i drzwi zgodno56element6w odtwarzanychz projektem i elementami
w celu ich odwzorowania.
dostarczanyrni

7. Obmiar rob,6t.
Jednostkamiobmiaru rob6t s4 jednostki zgodnez kosztorysemofertow)'m dla danej
pozycji rob6t. IloS6rob6t okreslonazostajena podstawieprojektu z uwzglgdnieniemzmian
h PrzezNI.
zaakceptowanyc
8. Odbi6r rob(it.
Przy odbiorzekof cowym naleZysprawdzii:
montazuoszklenia
prawidlowodd
odchYlki;
dopuszczaln,e
i element6wruchomych;
sl<rzydel
sprawnoS6
prawidlowos6montaZuszpros6wnaklejanych
jakoSi powloki malarskiej.

9. PodstawaPlatno6ci.
Ustalenia.og6lne w tym zakresie zawarte zostaly w osT' Dla rob6t wycenionych
pruez
platnoscijest kwota podanaptzez wykonawcg t zaakceptowana
ryczaltowo prodstaw4
dokonane po
Zamawiaj4ce:gow ofercie i umowie. Rozliczenie czgsciowe moZe byd
rob6t jak rowniez jezehtaki spos6brozliczaniajest
procentowyrnokresleniuzaawansowania
przezNI'
przewidz\anyw umowie. zaplatanastgpujezatoboty wykonanei odebrane

10.Przepisyzwi4z^ne.
Stolarkabudowlana.Oknai drzwt.Wymaganiai badania'
o PN-B-1Cr085:2001
o PN-78/B'-13050
Szkloplaskiewalcowane'
o PN-75/E-94000Okucia budowlane'Podziat'
o pN-72/Et-10180
Robotyszklarskie.Warunkii badaniatechniczneprzy odbiorze.
Kit budowlanytrwaleplastyczny'
o PN-B-30150:97
.

Roboty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych'
og6lnobudowlane(aktualnieobowi4zuj4ce)'

AKADEMII
I BUDYNKUBIBLIOTEKI
REKTORATU
BUDYNKU
DERT.IZACJI
TERMOMO
Nowowiejskiego
im,Feliksa
MUZYCZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03 Stolarka okiennai drzwiowa

o przepisy I3Hp przy robotach p.t. ,,Demontazistniej4cej stolarki okiennej i osadzenia
stolarkiokiennej"'

AKADEMII
BIBLIOTEKI
I BUDYNKU
REKTORATU
BUDYNKU
TERMOMODERNIZACJI
Nowowiejskiego
im.Feliksa
MUZYCZNEJ

ZLL$CZNIK NR 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

OFERTA
na :
skladajqc ofertg,w postgpowaniu o udzieleniezamfwienia publicznego
Muzycznei
Wymiang na nowe drzwi'wejsciowych (1 sztuka) w budy^nkuBiblioteki Akademii
7
.
imienia FeliksaNr>wowiejskiego
-polts w Bydgoszczyprzy ul. Slowackrego
01.03.0i-00-0l2ll16 Tytul: Termomodernizacjabudynkow
Realizacja projektu Nr
w Bydgoszczy'
rektoratu i biblioti:ki Akademii Mnzycznej imienia FeliksaNowowiejskiego
Zadanienr 2 BrudynekB- Bitrlioteka wymiana drzwi wejSciowychD1'

my nizejpodpisarri:
W y k o n a w c a. . . . . . . . .
miasto
NIP..

kraj
" 'Regon'

Dane do koresPondencji:
ul....
. miasto
kod ..
nr faksu
nr telefonu
Adres e-mail (proszqwypetnii drukowanymi literami):

kraj ..

@

podaddane
fr przypadkuwsp6lnegoubieganiasigo udzieleniezam6wtenianale1y
pozostalych
Wykonawc6w:
Wykonawca ....
miasto
W y k o n a w c a. . . .. ' .
miasto
Wvkonawca .. ' '

ul
miasto

kraj

l<raj

kaj

okreslonych w SIWZ
Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia na warunkach
'''"'zNbrutto'
ijejiatqcznikach zaceng:
"""""""""21
WartoScnetto...,,......
.......'......%VAT
Stawka
"""""""'zl
KwotapodatkuVAT....'..'."

zP-4lPNl20l7
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tat
Na wykonany przedmiot zam6wieniaudzielimy .......... lat gwarancji (minimum5
maximum....,,lat)

Skr6cenie terminu realizacji zam6wienia w stosunku do terminu okreSlonego
5 dni)
. dni @aximum
w Rozdziale I\/ SIWZ wynosi
(Ceny naleZypodat z dokladnoiciq ctodw6ch miejscpo przecinku wg nastgpuiqcychzasad: kofic6wki poni2ej
0,Sgroszapomija sig; koitc6wki 0,5 grosza i wy2szezaokrqgla sig do 1 gros'a)'

przezrraszaakceptowane.
w niej warunki zastaNy
1. Oswiadczamy,ZeSIWZ i ',zawarIe
jestesmyzwiqzaniofert4przezczaswskazanyw SIWZ.
2. Oswiadczamy,:Ze
/ Srednim
jestesmymikroprzedsigbiorstwem
/ malymprzedsigbiorstwem
3. OSwiadczam.y,Ze
(niepotrzebne
skreSlit)
przedsigbiorstwem/ inne:
nastqpujQcym
(niepotrzebne
skreilit)
powierzamy
4. O5*iud.zarny, Zenie powierzamy /
nawcow)'.
podwykonawc<>m(naleiy p odac nazwyp odwyko
oferowanego zam6wienia:
wykonanie nastEpuj4cego zan<resu
UWAGA:
Brak skreilenia i nietvypelnieniep6l oznaczat bgdzie,2e Wykonawcanie powierzy podwykonawcom wykonania
zakresu oferowanego zam6wienia.

5. ZaNqcznikamidloskladaneiptzez nas ofefty s4:
1. Kosztorys o.fertowyopracowanymetod4kalkulacji szczegol.owei;
2. W ykaz materrial6wwykoriczeniowychx;
3. Wykaz os6bposiadaj4cychuprawnienia
.......;
4.....
.
.
.."....;
5.....
........;
6.....
. . . . . . . .... . . ;
7. . . . .
s1'ron/Yl.
6. Oferta zawrPlal.

Data i czytelnypodpis lub podpis z pieczqtkq imiennq osoby (os6b)
upowa2nionei (upowa2n i onych) d o t epr ezentowan i a l[/ykon awcy

zP-4lPNl20l7
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LAT.ilCZNIK NR 4 DO SIWZ

Nazwa lub pieczgii WYkonawcY

OSWtaUCZENIE
O BRAKUPODSTAWWYKLUCZENIA

n
Skladaj4rcofertg w postgpowaniu o udzieleniezam6wienia publicanego
Muzycznq
Akademii
Biblioteki
(1 sztuka) w budynku
Wymiang na nowe drz*i*"iS.io*ych
przy ul. Slowacktego7.
w
Bydgoszczy
imienia FeliksaNowowiejskiego
potJ
01.03.0i-00-0121116Tytul: Termomodernizaciabudynk6w
Realizacja projektu Nr
w Bydgoszczy.
rektoratu i biblioteki Akadernii Muzycznej imienia FeliksaNowowiejskiego
Zadanienr2 Budynek B- Biblioteka wymiana drzwt wejSciowychDl'

oSwiadczam(y),2'e:
jest podstaw wykluczema
1. w stosunkudo mnie (nas)jako wykonawcy(ow) brak
mowa w art' 24 ust' I
z postgpowaniao udzieienie2am6wienia w okolicznoSciach,o kt6rych
plrt t S,-Zt i 22 ustav,ryPrawo zam6wten publ i cznych
jest podstaw wykluczenia
2. w stosunkudo mnie (nas)jako Wykonawcy(6w) brak
mowa w art' 24 ust' I
z postgpowaniao udzieienie-zamowieniaw okolicznoSciach,o kt6rych
o kt6rych
pt t t:-i+, I6-20ustawy Prawo zam6wtefipublicznych, zawyjqtkiem okolicznoSci,
mowa w ustEpie.3/jeSti dotYczYl.
jako Wykonawcy(6w) zachodz4
3. /wypelnidjeSfi ioqczylw siosunku do mnie (nas)
przeslanki
o kt6rych mowa
io wyklucz eniair,postgpowaniao udzielenie zam6wienia w okolicznoSciach,
ustawy
wymienionych:13-14,16-20)
w arl 24 ust.t pki ............... (proszgwpisa6spoSr6d
okolicznosci4,
ww'
z
oswiadszam,2e w zwiqzku
Prawo zam6wiefrpublicznych.Je-dnoczesnie
prawo
g
zam6wienpublicznych podj4lem nastqpuj4ceSrodki
na podstawie art. 24 ust. uLstawy
rraprawcze,.

Data i czytelnypodpis lub podpis z pieczqtkq imiennq
osoby (os6b) upowaznionej (upowa2nionych)
do r e7rezentowania WYkonawcY

zP-4lPNl20l7

Strona18 237

okres
ienia oraz nie uptyn4l okreslony w tym wyroku
sqdu zakaz ubieganiir sig o udzielenie zam6w
obowiqzYwaniateg;oz;akaztt'

hLN,ICZNIK NR 5 DO Srwz

OSWIADCZENIE
O I'RZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAI.OWEJ
JanizejpodpisanY
ftmie i iiwisio

sleladajqcegoolwiadczenie)

f gdacupowaZnionymdo reprezentowaniaWykonawcy:
(nam,a WykonawcY)
(adr es siedzibY lTYkonawcY)

bior4cego

u,JziaN w

postgpowaniu o

udzielenie

zam6wienia

publicznego

na

niniej szym olwia.dczam,2e"
w rozumieniu ustawy z dnia 16 hlego 2007
! lnie przynale2gdotej sarnejgrupy kapitalowej
Nr 2015poz' 184zp62n' zmianani)
f, o"hroni" konk*rencji i ko'sumentow (Dz. U'
postgpowaniuo udzielenie
z wykonawcami, kt6izy zlozylioferly w przedmiotowym
zam6wieniar;;
nnprzynaleZr7d.otejsamejgrupykapitalowej|qcznielr-rw'wykonawcami,kt6rzyzNoIy|i
o udzielenie zam6wieniar)z)
odrgbneoferl.gw przedmiotowym postgpowaniu
Lp. Nazwa PodrmiotuSiedziba

;;;; ;;,:,;;;; ;;;;;,1;; ;;;;ii' ,'piuuqtr,qimiennq
do
a2nionych)
(upow
otiay 1itdUlipowaznionej
r ePrezentowania lilYkonawcY

])niepotrzebneskreilit
t . -,^: .t^ t^i -.,aoi n,",nt knnita.l.owei
z ll/vkonawcami,kt6rzy
2)wrazzezloleniemoiwiadczeniaoprzynaleinoicidotejsamejgrupykapitalowejzlyyko
z t o 2 y l i o d r g b T l 4 l ' o J , e r t ! , W y k o n a w c a m o z e p r , e d s t a w i t d opizedmiotowym
w o d y w y k a z u j q cpostgpowaniu
e , 2 e i s t n i e j q coe pudzielenie
owiqzantazww.
,"
wykonawcami nieprowadzq do zalclfururio'troriu,ni"ii
zam6wienia.

Strona19 237

zP-4lPNl20l7

ZA\.ACZNIK NR 6 DO SIWZ
wvkonawcy
Nazwalubpieczqci
oswiadczenie
powstaniu
u Zamawiaiqcego obowi4zku
Wykonawcy o
podatkowego,
udzielenia zam6wieniapublicznego w postgpowaniu
postgpowania
w
sprawie
Przystgpuj4cdo
na', Wymiang nil nowe drzwi wejSciowych (1 sztuka) w budynku Biblioteki Akademii
Muzycznejimienia FeliksaNowowiejskiegow Bydgoszczyprzy ul. Slowackiego7.
Tytul: Termomodernizacjabudynk6w
Realizacja projektu Nr POtrS 01.03.01-00-0121116
Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Feliksa
imienia
Muzycznej
Akademii
rektoratu i biblioteki
Zadanienr 2 Bud5rnekB- Biblioteka wymiana drzwi wejSciowychD1.

lmy, 2e
d. skladaj4coft:rtq:,oSwiadczam
*
wyb6r oferty bqdz:ielniebEdz;ie) prowadzil do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku
podatkowego (tzvr. odwr6conegopodatku VAT) zgodnie zprzepisami o podatku od towar6w
i uslug ktory bgdzie dotyczyl nastgpuj4cychelement6w

(powy2ej nalely w1{szczegolni(iroboty objgte zam6wieniem, kt6rych dotyczy obowi4zek podatkowy
Zamawiaj4cego)
objgtych przedmi,ctem zam6wienia, a ich wartoSi netto bqdzie wynosila
zlotych.
*- niepotrzebnr:slireSli6
Uwaga: Je2eli rnrykonawcanie zloiry tego oSwiadczenia zamawiaj4cyuzna,2e zlohonaoferta nie
skutkuje powstaniem t Zamawiai4cego obowi4zku podatkowego.

Data i czytelnypodpis lub podpis z pieczqtkq imiennq
osoby (os6b) upowaLnionei (upowainionych) do
r eprezentowonia I4/ykonawcy

zP-4|PN12017
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z\l,4czNrK NR 7 DO SIWZ

WYKAZMATERIAI,oW
pRzEwIDzIANYCHDo MoNTAZUDR-rwiwniSCrowYcu I DZRwI c'q'RAZowvcH
W BUDYNKU BIBLIOTEKI

aproponowane wyroby nie. spelniaj4 wymog6w
wypelni kol' 4 tabeli tzn' nie wskaZe producenta'
,ja""go dla jakiejkolwiek pozycji to Zamawiaj4cy

imiennq
Data i czytelnypodpis tub podpis z pieczqtkq

do
(upowa2ryloylch)
ority (is6b)ipowaznionei
cY
r eprezentowani a WYkonatu

Strona21 237
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ZA\,ACZNIK NR 8 DO SIWZ

Nawa lub pieczg( lil.vkonawcy

OSwiadczenieWYkonawcy
skladane na podstawie art.ZSaust.l z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zam6wier[ PublicznYch
DOTYCZACII SPELNIANIA WARUNKOW UnZrnLU W POST4POWANIU
na:
publicznego
zam6wienia
o udzielenie
Na potrzebypostgpowania
Wymiang ,tu tio*" drzwi wejSciowych (1 sztuka) w budynku Biblioteki Akademii
Murycznej irnierniaFeliksa Nowowiejskiegow Bydgoszczyprzy ul. Slowackiego7.:
TNFORMACJIA.DOTYCZ4C A.WYKONAWCY:
Oswiadczam,ze spelniamwarunki udziaLuw postgpowaniuokreSloneprzez Zamawiaj}cegow
rczdzialeVust.LpktZ.
osobamizdolnymido realizacjizam6wienia:
nastgpuj4cymi
ircdiysponujg
Oswiadczam,
L.P.

Imig i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe,
uprawnienia

DoSwiadczenie
i wyksztalcenie

Zakres
wykonywanych
czynnoSciw
przedmiotowym
zam6wieniu

I

2.

Datai czytelny podpis lub podpis z precz4Ik4imienn4
osoby/os6b upowaZnionej/upowaznionych
do rePrezentowaniaWYkonawcY

zP-4lPN12017
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LLT,4CZNIK NR 9 DO SIWZ

Nawa lub pieczgt WYkonawcY

OswiadczenieWYkonawcy
na podstawieart.2la ust.l z dniaz9 stycznia2004r'
lsklladane
Prawozam6wieriPublicznYch
DOTyCZACESPELNIANIAWARUNK6w Unzr.q.ru W POSTEPOWANIU
o uclzieleniezam6wienia publicznego
Na potrzeby positgprowania

na:

Biblioteki Akademii Muzycznq
wymiang na nowe drzwiwejsciowych (t sztuku; * u"oynt n
7'
imienia Feliks' N'owowiejskiegow Bydgoszczy przy u1.Slowackiego
Termomodetnizaciabudynk6w
Realizacja pr<rjel<tuNr pOtS 01.03.0I-00-Oi1trc T1'tul:
w Bydgoszczy'
rektoratu i bibllioteki Akadernii Mtrzycznei imienia FeliksaNowowiejskiego
Dl'
Zadanienr 2 Budynek B- Biblioteka wymiana drzwi wejSciowych
INF'ORMACJA DOTY CZ4C A WYKONAWCY:
okreSlofiepfzez Zamawiai4cego
Oswiadczam,2e spelniam warunki udzialu w postqpowaniu
w rozdzialeV ttst' I Pkt 3.

Rodzaj rob6t

'"f""n"je
Do;I-ykaru nulezy ,al4*--I-c'yi

lu-binnt d

onanie wy2ej wymienionej roboty'

Data i czytelny podpis lub podpis z piecz4tk4imiennq
o roty/oiOn upowa2nionej/upowa'Znionych
do rePrezentowaniaWYkonawcY

zP-4lPN12017
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LA\,4CZNrKNR10Do slwz
Wz6r umowyUMOWA NR """""" ""12011
'.... ...2017r' w Bydgoszczy
Zawartawdniu
i-i.riiu petit<sa Nowowiejskiego w Bvdgoszczy
ar.,uo.*iq irry"tnq
;;;i;Jry,
NIP 554-03l-32-25
. l. blo*ackiego7 85-008Bydgoszcz
"f
zwanqdalei,,Zamawiaj4cym"reprezenlowan4przez:
Rektoia - Proll z'w. drhab' JerzegoKaszubq
. . . . . . , a w a f i Y md a l e j

,,Wykonawc4", w imieniu kt6rego
.. . . " zostalazawattaumowa o nastEpuj4cejtreSci:
dziala

uMowY
$ I PRZEDMTOT

' Wykonawca przyjmuje do wykonania
LZamttwiajqcy zleca,a
sztuka)
(1
wejSciowych
driwr
,to*t
rla
Wymiang
imienia Feliksa Nowowiejskiego
w buclynku Biblioteki Akademii Muzycznei
w Bydgosizczyprzy ul. Slowackiego7':
nastgpuj4cy zawes rzeczowl
2.Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktadasig
3) wyl.:onaniekompletnej dokumentacji pov
3'. Prze&niot umowy okreslony w ust' 1
zgodniirez'. przekazan4 dokumgntacl3 pro.
tZSlZtne, Wydan4 przez PrezydentaMiastr
9ll24l2Arc z dnia.20.07'2016r' o udzie

Umowy, Specyfikar;j4Techn\czn4,
M -, ,-,^^:--. -i-i^i.-^i r
okreslonymi w niniejszej umowie'
zaN4c"zniknr2 do ninie3szeiumowy, warunkami
budowlan4, z uwzglgdnieniem
obowi4zuj4cymi przepisami, normami i sztuk4
*y-ugunyth atest6wi aprobattechnicznych'
$ 2 TERMTN
wykonaniaumowy ustalasig: do " " " " "' ." " " " "' :" " " " " "' jakoSci
1. Te:rmjLn
rcalizacii
jest do kontrolowania terminowoSci i
2. Wyk<rnaw r.ir"*ri^"v
prawidlowej
w
o zagroaeniach
""
rob6t brrdowlanych i informow an\a zamawiaj4cego

4. Zit datE zakonc,zeniawykonania prze<
i powyko nawczei Zamawni qcemu'
dokumerntacj
Strona24231
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$ 3 OBOWT4ZKTSTRON
iest mowa o powiadomieniu'zezwoleniu'

drug4
itp. uznaiesig zadokonanepo potwierdzeniujego odbioruprzez
postanowironie
stfongutmowy.
zezwolenia,zgodY,
2) Strony usialaj4,Ze ustalonaw pkt' 1) forma powiadamiania'
postanowieniaitp' obowi4zuietakLe w okresie rgkojmi
zatwterdzenia,
ut
""ptu..ii,
i gwarancji.
2. Obo,wi4zkrZamawtal4cego:
sigprzekazacwykonawcy, nqp6Lniej w terminie 3 dni
zobtaiiiri"
t> z"^"*ialqcy
proj ektow4'
oi auty ru* *"iuumowy posiadan4dokumentacjI
protokolarnie w terminie do 5
2) Zarnviaj4cy przekuz" wyt onawcy teren uuoowy
pod warunkiem wypelnienia przez Wykonawca
,r-o*y
dni ocl clnia ,u**"iu
postanowieriwynikaj4cychz $ 5 ust' 2'
i\Zanrau,iaiqcyzapewnianadzbrinwestorski'
3. Obowir4zkiWYkorrawcY:
1) DostarczYdziennikbudowY,
przepis6w BHP i PPOZ w czasie
il Wvto,t#ca zobt>wiqzuje-sigdo przestrzegania

wieraj4cej dane dotyczqce bezpieczeflstwa
pracy i o,;hronYzdr<twra.
budowy, w tym przed ktadz\ea4
5) Wykonu*.u oJpowiednio zfuezpieczy teren
i w zirkresieppoz'
:a odpowiada zawszelkie szkody wynikle
odbioru rob6t Przez Zamawni1cego'
doprowadzi wodq i energig elektycznE na
oraz zamontuie
Li przepisami
-otazbqdziebhp \ p.poL'
ponosil koszty zu?yciawody
liczniki ,zu^yciawody i energii elektrycznej
:renu budory oraz w tazie koniecznoSci
fi organrzacjiruchu.
e Siodki w celu zabezpieczenia dr6g
jego
ed zniszczeniem spowodowanym
rmi oraz ich utrzymania w nale|ytym stanie
q koordynacyjn4 w

stosunku do rob6t

v dzienniku budowy inspektora nadzoru
,h zakryciu oraz terminie odbioru rob6t
ip-+tpNtZgl7 do dziennika budowy
zanlkajqcych.O wpisie tym Numer sprawy:
Strona25 231
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niezwlocznie, najpoZniej do
wykonawca telefonioznie poinformuje zamawniqcego
o tych faktach inspektora
dw6ch <lni od wpisu. Jezeliwykonawca nie poinformowal
otwory niezbqdne do
wykona6
Ladzoru, to zobowiqzany jesi odkryd roboiy lub
poprzedniego'
zbadaniar'b6t, u nurigptti. przywroci6 roboty do stanu
uszkodzenia cudzego mienia w trakcie realizacir
12) W wypadku ,nir)"t"iiuiub
'wykonawca
spos6b
hgdzie mial obowiqzek naprawienia powstalej w ten
rob6t,
enia Zamawiaj4cegoo wadach i brakach
rie p6zniej niz do 3 dni od jej otrzymania'
,o*ykottut czq zgodnie z obowi4zuj4cymi
konawcza kompletowana bEdzie przez
cob6toraz dokonanYmiodbiorami'

przedmiotu umowy'
jeden z warunk6w dokonania odbioru koricowego
nast4pi ptzez dostarczenie
Udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami
zezwolenie.wlaSciwego
dokumenrluprrekariia odpai., podmiotom, kt6re uzyskaty
gospodarki odpadami, chyba 2e
organu na prowadz:,enie&ialalnoSci w zakresie
diiaNalnoseiakaniewymagauzyskaniazezwalenia'
$4UTRZYMANIETERENUBUDOWYPRZEZWYKONAWC4
siQna terenie budowy' atakae
1. Wykonaw"u ,ou"*i4 zuie strzecmienia znajdqqcego
zapewni( warunki bezpieczefrstwa'
teren budowy w stanie
2. W czas\erealizasii rob6t Wykonawca bgdzie ttrzymywil'
zbqdnematerialy' odpady
wolnym,cd przeszk.rdkomunikacyjnych orazbEdzieusuwal
i Smieciorai niepotr zebneurzqdzeniaprowizoryczne'
rnoZliwienia wstEpu w kaZdym czasiena teren
,h mieisc, gdzie sq lub gdzie przewiduje sig
zacjq przedmiotu umowy Zamawiai1cemu oraz
- autotom
owaznionyffi, w tym projektantom
dokurnentacji Projektowej.
ne kierownictwo budowY i rob6t,

)owrqzaly jest uporz4dkowadteren budowy
iprzekaza|goZamawiaj4cemuwterminieustalonymnaodbi6rrob6t.
r ROBOT
s 5 UBEZPTECZENIE BUDOWY
przez siebie przedmiot
1. s/ykonaw"u pr"nori oJpo*i.arialnoS6 za realizowarry
do Wykonawcy' od chwili przeiqcia
umo,,^.y oraz materialy i urz,qdzen\a nale2'qce
protokolem kofrcowegoodbioru'
;il"" b,rdo*y do Jniu p' ekaz'aniarob6t

zP-4lPNl20r7

Strona26 237

materialnej Zamaw\aiqcego lub
2. Celem uwolnienia sig od odpowiedzialnoSci
dt" WYkonawca zobowiqzqe sig do
zk6d, kt6re mog4 zaistniei w zwt4zku
od odpowiedzialnoScicywilnej' Numer
zenia budowY w kaZdYm czasie musi
- nie mniej niz wynagrodzenie,o kt6rym
mowaw$9ust.2.
bqd2 zamiennych
3. W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t dodatkowych
zwigkszania wartoSci polisy
oraz nievrywi4zania si1 Wykonawcy z obowi4zku
cz,oniowej do aktualnej wartoSci robot budowlanych
ub ezpie:
z t1'tulu wszelkiego ryzyka
4. IJbezpiteczeniuw zakresie utraty lub uszkodzenia
oraz wszelkie mienie ruchome zwrqz,ane
- od ognia, huraganu i innych zdarzen

Tcy, j"go Pracownik6w i os6b z nim
U nienatezytegowykonania zobowiqzan'
',4.

obejmuj4cy wykonanie umowy
6. Ubezpie czen\e powinno by6 zawarte na cZaS
i obejrno'wa6ubezpieczenie OC kontraktowe'
przekazariem terenu budowy ptzedto1y Zamawtalqcemu
7. W.ykonawcu frr"d
rob6t, od og6lnie znanego
dokunrenly ubezpieczeniowe IIa czas trwania
u b e z p i e c : z y c i e l a . w p r z y p a d k u n i e d o s t a r c z e n i a w y m a g a n e g odo
d o kczasu
umentu
budowy'
,tbezpieczen\a Zantawiije{cy wstrzyma przekazanie terenu
budowy i robot, co nie spowoduje
dostarczen\a przez wykonawca ubezpieczenia
zakresie wykonania umowy przez
wstrz;@ania bieguL termin6w umownych w
Wykonawcg.

jsJglgY.ANYcHMArERrAr',ow
[i6wYMOGrDorYCZAc-E

I WYROBOW
przy
ztealizawaniarobot okreslonych w umowie
do
sig
1. \{.ykonawca zobowi4zuje
winny odpowiada6co do jakoSci wymogom
;owania w budownictwie okreSlonymw art'

pisernnri, w tym i drog4 mailow4, zgot
iouoorylh od powiadomienia Zamawiai4<
(
4. I.la kazde Zqdanie Zarrrawiaiqcego
roboczYch, WYkonawca zobowrqzanY
mate,rialowdokumenty dopuszczaj4cedc
16 kwietnia 2004 t:. o wyrobach budowlar
Slrona27 z3'7
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zobowi4zany jest do
5. Na Zq<Ian\er z udzialem zamawiaj4cego wykonawca
stosowanych
wykonaniar badaf jakoSciowych (normaiywne palametry techniczne)
mailow4,
i
drog4
w
tym
pisemnego,
materiat6vr i wyrob6.w w terminie do 7 dni od
spfawy:
Numer
powiadrrmienia o tym wymogu Wykonawcy plzez Zarnawiaiqcego'
zP-4lP]\12n17
WYKONAWCY I ZASADY ZLECANIA
$ 7 ZAKRES RZECZOWY ROBOT
ROBOT PODWYKONAWCOM
| . Zamrtwnj4cy dopuszcza zlecenieczgScirob6t podwykonawcom'
z podwykonawc4
2. Do zatwarciaumowy na wykonanie robot przez Wykonawca
wymaganirj est zgoda Zamawiai4cego'
jako!;6 i terminowoS6 rob6t
3. Wykorrawca ponosi pelna odpowiedzialnoSdza
odpowiada za
budowllanych wykonywanych ptzez podwylconawc6w- wykonawca
pfacairollotypodwykonawc6wjakzaptacqwlasn4irobotywlasne.
podwykonawstwo' kt6rej
4. Wykonawca zamierzalqcy zawrzet umowg o
Zamawiaj4cemu
przednriotem s4 roboty budowlanejest zobowrqzanydo przedlolenia
od zawarc\a
roboczych
projektu umowy o podwykonawstwo w terminie do 5 dni
w terminie do
niniejszej umowy, a'takke-ptoiektu zmiany umowy o po.dwykonawstwo
umowy powinien zawierat
i a"i oO po*rigcia koniefznoSci o jej zmianie. Projekt
nazwgi adresfirmY PodwYkonawcy'
5. Umowa z podwykonawc4powinna w szc
a) okresla6 termin wyplaty wynagrodzeniz
o pod'wykonawstwo,o ktorej mowa w ust'
dni o,d dnia dorqczenia WYkonawcY
pod*ykonawcy rob6t budowlanych'
potwierrd:zaj
4cych wykonanie zleconych
jest wyl?cznie wykonanie
b) stano.wi6, 2e prz:edmiotemumowy o podwykonawstwo
umow4 zawartqpomigdzy
rob6t, ktr5reodpowiadaj4czgsci zam6wieniaokreslonego
odwykonawcy za wady przedmiotu umowy
od okresu odpowiedzialnoSciza wady
mawiaj4cego,
na
je sig do przedstawieniaZamawiaj4cemu
o
umowy
realizacir
wyjaSniefr dotyczqcych
podwykonawstwo,
zakres prac, kt6re ma wykonac podwykonawca w ramach
e) oknes.ladszczeg6Nov,ry
umowy tl PodwYkonawstwo'
postanowieri :
6. Unrtwa o poiwykonawstwo nie moZe zawiera'
za
,ryskanie ptzez podwykonawcE- zapNatyod Wykonawcy
a) uz:,aIe>Zn\q4cych
zapNatyprzez Zamawrai4cego
wykonarrie przedmiotu umowy o podwykorrawstwo od
wynagrodzeniaWYkonawcy,
"iealizaqi
rob6t d\ulszego niZ w umowie pomiqdzy
b) w :zakresie t"rmi.ru
Zametw\aiqcym a WYkonawc4'
7. Niezgloszenie w ci4gu 5 dni roboc
projektuLumowy o podwykonawstwo uzn
Zartawiaiqcego. W przypadku zg\osze
projektu umowy o podwykonawstwo W
umowy o podwykonawstwo, uwzgl(
projekt
^8.
Wykonu*ca zatnowieniana roboty bud
. ,
1-^,^::
zawartel umowy
kopii -^.-.^*..
Zamaw'iai4cemupoSwiadczonej za zgodnoS6z orygrnaNem
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ria jej zawarc\a.Dotyczy to takZe kazdej
aniaoraz odst4Pieniaod umowy'
ych zglaszapisemny sprzeciw do umowy
mowa jest niezgodnaz zaakceptowanym
Lwuw ierminie, o kt6rym mowa w zdaniu
y przez Zamawiai1cego.10. Zamawiaj4cy
alnego wynagrodzenia przysluguj4cego
t{alq przez Zamawniqcego umowg' w
18 uchylenia sig od obowi4zku zaplaty
Lpodwykonawc6w Wykonawca przyjmuj e
wyl4cznte wymagalnych
11. Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w urt. 10 dotyczy
Zarnawiaiqcego umowy
naleZnoSci powstalych p" zaakceptowaniu VTl
naleane
BezpoSrednia_ zwpN,ataobejmuje v,ry\qcznie
o podwykonawrtwt.
wynagtod2enie- bez odseteknaleZnychPodwykonawcy'
zamawiaiqcyj est obowi 4zany umo2liwi6
^
12. p r z,eddokorruni"* t ezposredniq zaplaty'
,iu..nttych uwag dotycz4cych zasadnoSci
ykonawcY.
;h mowa w ust. 12, Zamaw\ai4cYmohe :
wynagrodzenia podwykonawcy, iezelr
platy,lub
wynagrodzenia Podwykonawcy, ie?,elr
rplaty,lub
g potrreUn4 na pokrycie wynagtodzenia
tdiiczei w4tpliwoSci Zamawiai4cegoco do

zgoda Zamaw\aiqcego wyrahona poprzez
"wo.
onawcy niezw\ocznego usunigcia z terenu
tstala zawatlraumowa o Podwykonawstwo
': moze usun46 takiego Podwykonawcg na
niastowego usunigcia przez Wykonawca
yk.onawcy La terenie budowy naruszaly
rwcy zmiany lub odsunigciaPodwykonawcy
dz\aNariaPodwykonawcy nie daj4 rqkojmi
Podwykonawcy robot budowlanych lub

STRON
$ 8 PRZEDSTAWICIELE
do rob6t objqtych umow4 bqd4
1. pr:zerjstawicielamiZamaw\ajq..go * oclniesieniu
inspr:ktorzy nadzoruinwestorskiego:
1) SpecjalnoSibuclowlana
okreSlonegoprzepisamiustawy
2. Inspektornadzorudz\aN,awgranicachumocowania
(Dz. U. 20ll .1332zp62n. zm.)'
z dnia.,tlipca tggi ,.prawo buiowlane
Strona29 237
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a

Wykonawca

ustanawra

kierownika

budowy

osobie

4. Wykonawca ustanawiakierownik6w robot w osobie:
budowlana"'""""';
1) SpecjalnoS6
5'.Zmiainaos6brealiz:uj4cychumow' nie stanowizmiany 'mowy.
$ 9 WYNAGRODZENIE
je form4 wynagrodzenia bgdzie wynagrodzenie
obowiqzuj4c4
Ze
1. Strony ustalaj4,
"zioZonq
przez Wykonawca. Numer sprawy: ZPrycziltow,t w oparciu o ofettq
4/PN/2017
przedmiotu umowy'
2. Strony ustalajq vrrynagrodzenieWykonawcy za rnykonanie
"" zl
zgodnie i,, ofertq WytoiawcY, rra-kwotg brutto w wysokoSci
z * :. . . . . . .
(slownie
wykonania umowy'
3. Ustalornew ust. 2 wynagrodzenie obejmuje 100 % koszt6w
w tymm.tn.:
1) koszrtrealtzac4irob6t okre5lonychw umowie,
2) ko sirtyor ganizaqi placu budowy,
3) koszt c,bslugigeodezYjnej,
-dro
j
go*. go oraz ewentualne ko szty zai gcia ul\c,
trrt-6r
giniiaqi
4 ko szty or
- do wysokoSci
5) op,faty lu dotir, ,aberpl"creiie i ubezpieczenie budowy
wynagtoclzenianiniej szej umowY,
6) kos:ztyzuLYc\a medi6w,
nawczei wYkonanYchrob6t,
h wad przy odbiorze kofrcowym, a takhe

ROBOT
$ 10 Z,ASADY ODBTOROW WYKONANYCH
odbior6w rob6t:
i. Stronypostanawiajq,ZebgdEstosowanenastgpuj4cerodzaie
1) odbior:yrob6t zanikaiqcychi ulegaj4cychzakryciu'
2) odbiory czgSciowe,
3) odbi6rckoricowY,
4; odUit,tostateczny,tj. na koniec okresugwarancji'
gotowoSddo odbioru w formie:
2. Kierownik budorn'yi,gdzie zglaszalZaiawiaiq"t*tt
zawiadomienie o tym fakcie
a) wtrrisrrdo dziennika budowy, a nastqpnie poprzez
- dla odliorOw rob6t zan\kaiqcych i ulegaj4cych
Zamawiitjqcego telefonicznie
ru kofrcowego, a nastqpniepisemne, w tym
akc\e Zarnawiaj4cego' Potwierdzenie tego
t7 inspektoranadzotuw terminie 5 dni od
rsi4gnigcie gotowoSci do odbioru w dacie
wpisu w dziennik budowY.
i ulegaj4cych za|<ryciu
3, Z,atnw\aj4cy dokona odbioru rob6t zan\kqqcych
od daty osi4gnigciagotowoSci
i potwierdzi ten fakJ w dzienniku budowy w ci4gu 3 dni
i ulegajQcezal<tyciu
do odbioru. JeZeli zamawnj4cy stwierdzi, ze i-oboty zanikaiqce
/ykonawca zostanie powiadomiony przez
ti. pisemnej, w tym i drog4 mailow4,
o odbioru' V/ takim przypadku Wykonawca
tnialych brakow i ponownego zgloszenia
t6t zanikqqcych i ulegaj4cych zalcryciu'

zP-4lPNl20l7

Strona30 z 37

tj' roboty
4. Jekeli zamawiai1cy stwierdzi, ze ptzedmiol.umowy nie zostal wykonany,
przy
nie zostaly zakonczcsneoraz nie zostaly dostarczone dokumenty wymagane
budowy, wynikaj4ce z att. 57 ust. 1 Prawa budowlanego, a takZe inne
zakohc;r,eniu
dokumenty*y*ugu'.przezinspektor6wnadzoruinwestorskiego,toWykonawca
zostanie piowiadomiony w formie pisemnej przez Zamawiaiqcego o nieosi4gnigcig
gotowoSci do odbioiu kofcowego. W takim przypadku Wykonawca bqdzie
zgloszenia
zobowiqzany do usunigcia zaistnialych brakow i ponownego
ZamawiajqcemugotowoScido odbioru kofcowe go'
5. Zamawiaj4cydokona odbioru kofcowego przedmiotu umowy i sporzqdzi,,Protok6l
odbionr kofcowego rob6t" w ci4gu 5 dni od daty osi4gnigciagotowoscido odbioru'
przez Zamawnlqcego terminem odbioru kofrcowego
6. Na !i dni przed .Vql/znaczor:rym
prawidtowej
Wykonarn,ca toboiiqtany ;"ri Oo dostarczenia Zamawialqcemu
pomiarami,
do-kumentacji powVkonawczej wraz z niezbEdnymi badaniami,
itp'
sprawdlzeniami,atesiamii innymi dokumentamiwbudowanych material6w
zostanie
odbioru
7. Jekeli',r,,rezultacie zgloszeniaprzez kierownika budowy rob6t do
polegaj4ce na
stwierclzone w protokole odbioru, Le zobow\qzanie Wykonawcy
datq zapisu w
to
wykonaniu rob6t zostalo wykonane i odbior rob6t zostat dokonany,
zobowiqzanta
dzienniku budowy o gotowosci do odbioru uz;najesigzadatg wykonania
wynikaj4cego z niniejszej umowy'
Wykonawcy
'strony
,rrtulu.;4,Z.i o".I"i" jakoSci AgUie podlegal caly zaktesrzeczory rob6t'
8.
lo Zamawiaj4cemu
9. Jezeli w toku cz;ynnoSciodbioru zostanqstwierdzone wady,
przyslr-rguj
4- nastgpuj4ce uprawnienia:
'mowy zgodnie z
f ; l.z"fi *uAV imiernoZliwiaj4 uz1'tkowanie przedmiotu
odbioru do
odm6wi6
prr"r^u",,r"niem i nadaj4 sig do usunigcia, zamawiai4cy moZe
czasuusunigciawad,
to:
oilliwiaiq uZltkowania przedmiotu odbioru
moze obni2y6odpowiednio wynagrodzenie,
aj4 uZytkowanie zgodnie z ptzeznaczeniem,
lub 1qda1wykonania
Zamuwiajqcy moze odst4pi6 od umowy i winy Wykonawcy
.
przedrniotuodbiorupo raz drugi.
l,LL-^--.
zawietalqcy
protokol
10. Strony postanawiajq, 2e z czynnoSciodtrioru bqdzie spisany
na usunigcie
wszelkie ustaleniaclokonanew toku odbioru, jaktelterminy wyznaczone
stwierdzonych PrzYodbiorze wad.
(inspektora
11. lVykonawca zobowiqzany jest do zawiadomi enia Zamawiaj4cego
terminu na odbi6r
nad26rru)to usuniqciu wad oraz do Zqdania wyznaczenia
wad bqdzie
Usunigcie
zakwrstionowanych uprzednio rob6t iato wadliwych.
stwierrdzoneProtokolarnie'
.wyznacza ostateczny gwarancyjny odbi6r rob6t ptzed uplywem
72. Zanawraj4cy
protokolarne-stwierdzenie
terminu gwarancji ustalonym w umowie oraz termin na
ZP-4lPNl21ll
usunigciaw adprzedupfwlm okresu rgkojmi. Numer sprawy:

11 GWARANCJA r R4KOJMIA
$
"odpowiedzialnoSiz tytttNurqkojmi zgodnie z przepisami
1. Wykonawca Ponosl
Cywiinego.
Kode,ksr-r
za toboty przedmiotu
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno(c z tytulu rgkojmi
umo\Myprzezokres60 miesigcy.
.
i -:- r^ -,^
nadaj4cychsig do usunigcia
nie
wad
rEkojmi
okresie
stwierdzeniaw
przypadku
W
3.
zgodnie z iego
lub je:Zeli wady uniemoZliwiaj4 uZytkowanie przedmiotu
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przeznacze,niem,ZamawiajqcyobniZy wynaglodzenie za ten przedmiot, odpowiednio
io utracon,ejwartoSci:uZytkowej, technicznej,ekonomicznei,ekologicznej
itp'
i estetycznLej
ie rgkojmi i skorzystania zantawraj4cego
, zostanie to zrealizowane po pierwsze
pieczenia. Je2eli bqdzie to niemozliwe
,luty, kt6.4 nale?y dokonai w terminie
okreSlonymw wezwaniu.
zakonczeniaodbioru
5. Bieg ierminu okreslonego w ust. 2 rozpoczyna siE od dnia
go rob6t przedmiotu umowy.
kof cor,ve
po uplywie
6. Zamaiiajqcy mo2rcdochodzii roszczenztytulurqkojmi zawady,takae
terminul)ktorymmowawust.2,jehe|tinformacjaowadachwplynglado
Wykonawcy przeduplywem tego terminu'
pisemnej gwarancji
7. ZggdniJze ztoZoriqofert4Wykonawc audzieliZamawiai4cemu
na roboty przedmiotuumowy'
-.,,ronp .,^,nnqi
mlesl4ce (ld dnia
8. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi
ust. 3.
bezusterko*"go odbioru koircowegorob6t, o kt6rym mowa w $2
odbioru koricowego
9. Bieg gwaiancji rozpoczyna sig od daty bezusterkowego
potwietdzenia
protokolamego
przedrniotu umowy prri, Zimawiaiqcego lub od daty
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze kof cowym'
nieodplatnie bgdzie usuwal stwierdzone wady,
10. w ol,resie gwarancji wykonawca
-z
Zamaw\aiqcym. Nieusunigcie wad w tym terminie'
w termirrie uzgodnionywykonawcy'
upowzrZniazamawnjqcego do usuniEciaich na koszt tryzyko
wykonawca przekahe
11. \/ clniu odbio*"ton.o*ego rob6t przedmiotu umowy
na roboty objgte
zamawn4qcemuna okres udzielonej gwarancji -Kartl gwarancyjn4"
gwarancyjnej",
umow4. w przypadku nie przekaziniu pri", wykonawcg ,,Karty
rob6t.
zamuw\eqqcymoZe odm6wi6 dokonaniaodbioru kofrcowego
moae 2qda6
ZamawiqEcy
12. Niezaleznie od uprawnieri ztTfiiLurqkojmi i gwarancji
wad'
odszkodgwan\azawszelkie szkody powstale w wyniku zaistnienia
g 12 nOZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PI-ATNOSCI
odbqdziesiEjedn4 faktur4
1. Strrcnypostanawiaja,2e tozltczenie zaprzedmiot umowy
kofcow4.
odbioru kot'rcowego rob6t
2. Podsitaw4 wystawienia faktury bEdzie Protokol
przekazanie Zamawraj4cemu
budowlanych bgd4cych przedmioiem umowy oraz
dokunentacji powykonawczei'
(l egz. dra zamawiaj4cegoi r egz. dla
rioru kofrcowego" potwierdzonym przez
:rdzonego,,Protokoluodbioru koricoweplo"
:upelnienia.
ou, Akademia Muzyczna imienia Feliksa
7 85-008 Bydgoszcz
Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. J. Slowackiego
NIP: 554-031-32-25.
do 2l dni liczqc od daty ich
5. Zamtwiaiqcy maobowi4zek zaplaty faktur w tefininie
do siedziby Zimawiujacego
-plutn" wtazzdokumentamirozliczeniowymi'
dosterrczenia
bgdzie z konta zamawni4cego na konto
6. Wyrragrodzenierwykonawcy
bankowe Wykonawcy podanena faktutze'
bankowego Zamawiaiqcego'
i . Ztt dzien zaplattyu"iaj" sig dzieri obciqZeniarachunku
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$ 13 KARY UMOWNE
ktore bqd4 naliczane w nastqpuj4cychwypadkach
umowie,
1. Strony ustalaj4 kary
i wysoko$ciach:
od umowy
l) Zanraurrajlcy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tyttt\u odst4pienia
sytuacji okreSlonejw $ 15,
zptzyezytLut"znyinod,Zamawiaj4cego, zvnryNqczeniem
o kt6rym mowa
u.t. ipt i. 1), lit. a) - w wysokoSciI0%owynagrodzeniaryczaltowego,
FUmowne:
tprzez Wykonawcg trwajqce powyzej 10
o ktorym mowa w $9 ust. 2 UmovtY za
po
kakdy ro,zpoczgty dzien niewykonywania rob6t, liczony od dnia nastqpnego
uptrywie10 dni,
1Joh
i1' ,u op6Znienie w realizaoii caloSci przedmiotu umowy w wysokoSci
dzien
za
kaady
umowy
2
ust'
*ynugrori"enia rycza\towego, ktoty- mowa w $9,
" :vqirznaczonegona zakohczenie terminu wykonania
opOZitenia, Iiczony od terminu
umowy, o kt6rym mowa w $2 ust. 1
za wady w
c) za i:tp62nieniew usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, a takae
przeznaczonych
okresi,r^rrpkojmilub w okresie gwarancji w wysoko-Sci1% koszt6w
przez
okolicznoS6
tq
na
usunigcie *ud, oyr,.owanych na podstawie sporzqdzonego
dzieh op6Znienia,
Zamatuialqcegokosztorytlt w zakresie usunigcia wad, za kaady
usunigciaprzez
ich
dnia
do
wad
liczony od'dnia ustalonegoplzez Strony na usunigcie_
na koszt
wykonarvca lub do dnia zistgp czegousuniqcia wad przez zamawiaj4cego
od Wykonawcy Wykona,vcy; d) za odst4pienG od-umowy z przyczyn zaleanych
o kt6rym mowa w $ 9, ust' 2 umowy'
ci I0 YowynagiodzeniaryczaNtowego
w ivysrokoS
z tyI:'t\u rgkojmi
zamuwiaq4cy zachowuje w tym przypadku pfaYo do roszczen
i gwaran,ljiw stosunkudo rob6t dotychczasowowykonanych'
wykonawca zaplaci
3) W z:wi4zku z realizacil umow na podwykonawstwo,
Zamu witri qcemukarY umowne :

o podwykonawstwolub jej zmiany,w wysokoSci 150 zl'
kt6ry nie zostaNzgloszony
di ,a wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy,
zgodnie ) zapisami$7 w wysokoSci 150 zl zaka1de zdarzenie'
Zamasxi,ajqcemu
"ioze
potr4ci6 ,tuli.rottt kar urnownych, opisanych w ust' 1,
2. Zamtnw\aj4cy
za wykonane roboty z fal<tuty k'ofrcowej'
z naI<thnoSci
uzupelniaj4cego
3. Sl.rorry zastrzegaiq sobie prawo dochodzenia odszkodowania
wysokosd kar umownych do wysokosci rzeczywilcie poniesionej
przev,ryi:szaj4cego
szko<ly.
s14ZA,BEZP|EC:ZENIENALEZYTEGOWYKONANIAUMowYw wysokosci 5%
1. Ustala sig zabezpieczenienaleZytego wykonania umowy
zt
kwotq
""""
wynagrodzeniao kt6rym mowa * $ tust' 2, co 1]1nowi
. . '. .. '1.Numer sprawy:ZP-4lPNl20l7
zN:...
1siov,'ni,2,Zitbezp\eczerienalehytego.wykonaniaumowyzostaniewniesione
w formiie.
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pokrycte
3. Zab<:zpieczenienaieZytegowykonanta urrrowy bEdzie wykorzystane na
w
szczeg6lnoSci
roszcze,nllrnansowych Zamawni4cego w stosunku do Wykonawcy
z ty'tulur:
a) zapl;atykar umownYch,
b) poniesiLeniaprzez ZamawiqEcego koszt6w zastgpczegousunigcia wad w okresie
rgkojmi i gwarancji,
c)poniesienia strat i szk6d przezZamawiajqcegopowstalych zwiny Wykonawcy,
z winy
d') roszcz:et'rstron trzeciCn w stosunku do Zamawiaiqcego powstalych
WykorLawcY.
-Benefirjentem
zabezpieczenianale?fiegowykonania umowy iestZamawiaj4cy'
4.
5. Kos:zty zabezpieczeiianalezyego wykonania umowy ponosi wykonawca.
pieni4dzu
6. Zwrot zabeipieczenia naIe|:ft"go wykonania umowy wniesionego w
nast4ptL:
go przez
a) l'0% w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania
Zamawia-iqcego za nale?ycie wykonane,
b) 30%w terminie 15 dni po uplywie okresugwarancji'
zabezpieczenianalelytego wykonania umowy wniesionego w formie
7. W tr>rz,ypadku
ustalone
inne; iriz'pienig1na,okres obowiqzywanianie moze by6 kr6tszy niz terminy
w ust. 6.
$ ls ODSTAPTENTEOD UMOWY
przysluguje
1. Strony ustalaj4,Ze opr6ciprzypadk6w wymienionychw Kodeksie cywilnym,
im prawo odst4pieniaod umowy w nastqpuj4cychprzypadkach:
odst4pieniaod umowy:
\ 2amawiqq...tt t przysluguje prawo do
powoduj qcq, ze wykonanie umowy nie
okolicznoSci
uj * ,uri" zaistrrieniairtoi".j imiany
w chwili zawarciaumowy;
teZyw interesie publicznym, czegonie moZna bylo przewtdziel
powzigcia wiadomoSci o tych
Zarnawiq4cy moke odst4pi6 od umowy w terminie 14 dni od
jedynie wynagrodzenia
okolicznosciarch, w taklm przypadku wykonawca moae aqda('
V,
10 dni od daty ptzekazaniaplacu budowy bez
tje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego
;i4pi6 od umowy w terminie 14 dni od drria
tpo czgciai kontYnuacji rob6t,
zyczyn zalehnychod siebie I przerwa ta trwa
dni od dnia
1pi6 od umowy w terminie 14
r rob6t PrzezWYkonawca,
u1'konaniarob6t o wigcej niz 10 dni w stosunku
ucymozeodst4pidod umowy w terminie 14 dni
pisemnej'
od dnia stwierd;zeniafaktu op6Znienia,potwierdzonegow formie
Zamawiaiqcy moae odst4pi6 od
e) Wykonawc9 postawiono w stan likwidacji lub upadloSci,
postawieniu Wykonawcy w stan
,rrno*y w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia siQ o
e z umow4, wykonuje roboty wadliwie lub

14 dni od bezskutecznego uplywu 'u.ryzna
wskazanych njieprawidlowoSci. Rozwi4zanie
zapoznal,siq z treSci4oSwiadczeniaZamawiaz t4 tr e!;ci4z.aPozna6.
je^e|t:
2) Wykonawcy przysluguje prawo odst4pieniaod umowy w szczeg6lnoSci,
zP-4lPN12011
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a) Zamawiqelcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t w terminach
okreslonychu, $ 10 ust. 3, 5 lub odmawia podpisaniaprotokolu odbioru. Numer sprawy:
zP-4lPNl20r7.
2. Odst4pienie,orl umowy, o kt6rym mowa w ust. 1, powinno nast4pi6 w formie pisemnej
i powinno zawierat uzasadnieniepod rygorem niewa2noScitakiego oSwiadczenia.
3. W wypadlku odst4pienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiqqcego obciqlajq
e:
nastgpuj4ce ob,ouriEzkiszcze>g6low
1) ; teiminie siedmiu dni od daty odst4pienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawialqcegosporzqdzi szczeg6lowyprotok6l inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanuna
dziefi odst4pii,nizr.W ptrypadku nieprzyst4pieniakt6rejkolwiek strony do odbioru, druga ze
stron moze dokolad odbioru jednostronniena ryzyko strony nie przystqpuj4cejdo odbioru.
2) Wykonawca zabezpieczyprzerwaneroboty w zakresieobustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony,kt6r:aodst4pilaoclumowy,
3j Wytotru*c,a irglosi do dokonania przez Zamawiaiqcegoodbioru rob6t przerwanych oruz
rob6t- zabezprec',iaiqcych,ieaeli odst4pienia od umowy nast4pilo z przyczyu, za YJ6re
Wykonawca nLieodpowiada,
4) Wykonaw,:a niZzwlocznie, a nalp62niej w terminie 2l dni, usunie z terenu budowy
ur zqdzenia zapleazapr zez ni ego dostarczonelub wzni esi one,
5) aamawiajiicy w razie odit4pienia od umowy z przyczyn, za Id6re Wykonawca nie
odpowiada,obowi4zanYjest do:
a) dokonania odlbioru-tobot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, kt6re
zosta\y wykonarne do dnia odst4pienia; podstaw4 rozliczenia bEdzie oferta Wykonawcy
stanowi4cazalqczniknr 1 do umowy'
b) przejgcia od Wykonawcy pod sw6j dozSrterenu budowy'
$ 16 ROZSTRZYGANIE SPORoW
1. Strony dektaruj4 polubowne zaNatwieniespor6w'
rob6t
2. W iazie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie
Wykonawca jer;t zobowiiyzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postqpowania
reklamacyjnego.
roszczenra
3. Reklamlcjg v,.ykonujesig poprzez skierowanie w formie pisemnej konkretnego
do Zamawraj4cego.
przez
4. Zamawiajqcy ma obowiqzek do pisemnego ustosunkowania siE do zgloszonego
Wykonawcg roszczeniaw terminie 14 dni od daty zgloszeniatoszczenia'
wzglgdnie
5. W razie odmoW przez Zamawiaiqcego uznania roszczenia Wykonawcy,
'na roszczeniew terminie, o kt6rym mowa w ust' 4, Wykonawca
nieudzielenia o<lpowiedzi
uprawniony jest do wyst4pienia na drogq s4dow4'
ii. realizacii niniejszej umowy bqdzie rczsttzygaNS4d rzeczowo
O. Spory wyniikle
"u
wtraSciwydla miiejsca siedziby Zamawiaiqcego'
UMOWY
$ 17 WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEN
do treSci
l. Zamawraj4c.yioprrszcza zmiany postanowien zawartei umowy w stosunku
zl.okonejofeity, w nastgpuj4cychprzypadkachi na okre.Slonychwarunkach w szczeg6lnosci:
bez zmian
1) dopuszcztlna jest t iunu umowy polegaj4cana zmiame danych Wykonawcy
,urn.go Wyk.onawcy(np. zmLanasiedziby,adresu,nazwy),
zgody
2) do:puszizaln,ljesi skrocenie terminu wykonania umowy pod warunkiem uzyskania
ZamawiajEc<tgo,
przypadku ustawowej
3) dopuszczata jest zmianawynagrodzeniaumowrregoWykonawcy w
podatku od
zmiany po*Sz.,.hoie obowi4zuja"v"h przepis6w w zakresie wysokosci stawki
towar6w i usllug dla niezrealizowanejczqsciprzedmiotu umowy,
zP-4lPNl20r7
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4) dopuszczalnajest zmrata wynagrodzenia, o l<t6rym mowa w $9 ust' 2 zwrqzana
z' korieczno1<:iErezygnacji przez Zamawiajqcego z wykonania czgSci zam6wienia lub
iloSci rob6t, o kt6rym mowa w $9 ust. 6 , atakhe ztytttlu Numer
w przypadku <>graniczenia
rptl*1. Zp-4lpl\ll\0l7 wykonania rob6t zamrenrryehlub rob6t nie ujgtych w przedmiarze
robOtbgd4"ynr podstaw4do ustaleniawynagrodzenia.,o kt6rym mowa w $9 ust. 2 umowy,
5) dopuszczalrre-jestwydluZenie terminu wykonania umowy z powodu wyst4pieniaprzyczyn
o- obiektywnym charakterze,w szczeg6InoScisily wyhszq ltfu z powodu okolicznoSci, za
kt6re wyl4czn4 rnringponosi Zamawniqcy,
6) dopuszczalne jest wydluZenie terminu wykonania umowy z powodu koniecznoSci
wykonania ernentualnychprac dodatkowych nie przewidzianychw dokumentacji projektowej
i ofercie wyko,nawcy, zaakceptowanychpt zez Z amawiaiqce go,
7) ulegnie zmtianiestan prawny w zakresie dotycz4cymrealizowanej umowy w wyniku czego
zmiarrysposobuwykonania zam6wieniaprzez Wykonawca.
nast4pikoniec;znrcS6
2. ZimawiajE:y napisemny wniosek Wykonawcy dopuszczamoZliwoS(,wydhftenie terminu
reahzacjt przedrniotu umowy okreslonego w $2 ust. 1, w przypadku, gdy warunki
atmosferycine lub gruntowe uniemoZliwiaj4 wykonywanie rob6t zgodnie z rczimami
technologicznyffIl obowi4z:uj4cymidla danego rodzaju prac. Decylg w tym zakresie
podejmuje Zamawiai4cy. Warunkiem uwzglgdnienia wniosku Wykonawcy bgdq zaprsy
; wstrzymarLiu, a nastgpnie podjgciu realizacii rob6t z powodu zlych warunk6w
atmosferyczn'.ychlub gruniovvych z podaniem ich parametr6w dokonane przez kierownika
budowy, pot*ietdrott" przezinspektoranadzoru . Termin realizacji przedmiotu umowy ulega
przedluZeniuo ozas trwania przeszkody i musi zostadpotwierdzony pisemnie aneksem do
umowy.
3. Zmianapostarrowief zawartq umowy wymaga, pod rygorem niewaznoSciformy pisemnej,
chyba, 2e przeltisy odrgbne wymagaj4 formy szczeg6lnej. Zmrana umowy na wniosek
Wykonawcy,ry.ru gu v,rykazaniaokoIi cznoSci uprawniaj4cych do dokonania tej zmiany.
otreslonych w ust. I i 2 Strony,maj4c nau.wadzeposzanowaniewzajemnych
4. W sytuac.la"tr
-zitsady
r6wnofci Stron oraz ekwiwalentnoSci Swiadczet'r i zgodny zamrar
interesow,
wykonania p,rzi:dmiotu umowy, sporzqdzq ',Protok6l koniecznoSci", w kt6rym okreSl4
w niezbgdnym zakresie wplyw powyzszych okolicznoSci na dotychczasowe prawa
i obowi4zki. S. W sytuarji zaistnienia powylszych okolicznoSci, strony wprowadz4 do
umowy stosowne zmiany weryfikuj4ce dotychczasowebrzmienie umowy, przez sporz?dzenie
aneksudo umov'ry.
6. Zmiany os6b reprezentuiqcych Zamawiaj4cego b4dZ Wykonawcq nie b9d4 wymagaly
aneksudo umovuy.
$ 13 POSTANOWIENTA KONCOWE
1. Strony umowy tobo*tqiq4 sig do niezwlocznegopowiadamianiao kaZdej zmianie adresu
lub numeru tele-fonu"
2. W przypadkach niezrealizowania zobowrpzaniawskazanegow ust. 1, pisma dostarczane
pod adreswska:uanyw niniejszejumowie uwaaasigza dorgczone.
przepisy
i. W 5p.u*a,;h nieuregulowanyth w niniejszej umowie majqzastosowaniewlaSciwe
KodeksuCywilnego, u* ,r"""g61noSciprzepisytytulu XV i XVI KodeksuCywilnego'
do umowY:
4. ZaN,4czniki
l)Zalqczniknr 1 -Przedtnrar rob6t

z) ziqcznil<nr 2

9t72412016
DecyzjaNr r65120t6r,KZ 4r25.20.5.r.20r6.8M2

rejestru
o- pozwolenjiu na prowaclzenil robot budowlanych ptzy zabyku wpfsanym do
w
zabytk6w pgd Nr Al782lt-3 w budynkach rektoratu i biblioteki Akademii Muzycznej
Vyigostciy po,loZonychna nieruchomoSciw Bydgoszczyprzy ul. Slowackiego7.
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