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SPECYFIKACJA 

 ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dla przetargu nieograniczonego 

o warto ści poni żej kwoty okre ślonej na podstawie Art 11 ust 8  

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych  

(j. t. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przebudowa budynku Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu 

zlokalizowanego przy ul. Dominika ńskiej 2 

oraz 

Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynk u  

zlokalizowanego  przy ul. Zamkowej 1 

 

      

Zatwierdzam 

 

 

 

        

                     15.02.2013 
…………………………………………. 

      (data, pieczątka i podpis) 
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I.  ZAMAWIAJ ĄCY 
 
Nazwa:  Muzeum Okręgowe w Sieradzu 
Adres:  ul. Dominikańska 2 
Kod; Miejscowość:  98 -200 Sieradz 
Telefon 43 827-16-39 
Fax. 43 822-30-20 
Strona internetowa  www.muzeum-sieradz.com.pl 

Poczta elektroniczna mos@pro.onet.pl 
Godz. pracy 7 45 – 15 45 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r Prawo   Zamówień Publicznych - tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759) - zwaną dalej „Ustaw ą Pzp”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z 

postanowieniami – Art 10 ust 1 oraz Art 39 – 46  Ustawy Pzp. 

3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

dalej SIWZ: 

1) Ustawa Pzp, 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą a być składane (Dz. U.  Nr 226, poz. 1817), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1389), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z zm.). 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotami zamówienia jest: 

ZADANIE A -  Przebudowa budynku Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu 

zlokalizowanego przy ul. Dominika ńskiej 2 

ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynk u  

zlokalizowanego  przy ul. Zamkowej 1 

Zamówienie dotyczy dwóch obiektów zlokalizowanych na sąsiadujących działkach nr 

ewid. 20/2 i 20/3 (obręb geodezyjny 6), które stanowią własność Zamawiającego i 

spełniają wspólna funkcję muzealną, o wspólnym zagospodarowaniu i o wspólnych 

mediach. Ww. przedmioty zamówienia posiadają odrębne pozwolenie na budowę. 

 

Szczegółowe zakresy i sposoby wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia określają niżej wymienione dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ: 

ZADANIE A - Przebudowa budynku Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu    

   zlokalizowanego przy ul. Dominika ńskiej 2 : 

1. Informacja o robotach wykonanych dotychczas - załącznik nr 8   

2. projekt budowlany  - załącznik nr 9 

3. projekt wykonawczy – załącznik nr 10 

4. kosztorys ofertowy (przedmiar robót - ogólnobudowlany) – załącznik nr 11 

5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 

12 

6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja sanitarna – 

załącznik nr 13 

7. kosztorys ofertowy (przedmiar robót) instalacji sanitarnej  – załącznik nr 14 

8. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja elektryczna  – 

załącznik nr 15 
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9. kosztorys ofertowy (przedmiar robót) – instalacji elektrycznej – załącznik nr 16 

10. kosztorys ofertowy (przedmiar robót) – instalacji SAP – załącznik nr 17 

11.  projekt zamienny – instalacja SAP – załącznik nr 18 

 

ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzea lnych budynku 

zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1 (opracowanie obejmuje również wewnętrzne 

roboty instalacyjne, w tym elektryczne)  – część robót rozbiórkowych już wykonano w 

ramach organizacji placu budowy dla robót wzmacniających fundamenty budynku 

przy Dominikańskiej 2. 

1. projekt budowlany – załącznik nr 19 

2. projekt budowlany zamienny – załącznik nr 20 

3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 

21 

4. przedmiar robót – roboty budowlane  - załącznik nr 22 

5. przedmiar robót – zagospodarowania terenu, utwardzenie i ogrodzenie – 

załącznik nr 23 

6. przedmiar robót instalacji sanitarnej - załącznik nr 24 

7. przedmiar robót instalacji elektrycznej – załącznik nr 25 

 

Kosztorysy nakładcze (przedmiary robót) określające zakres prac - MAJĄ 

CHARAKTER INFORMACYJNY.  

Wszystkie użyte w opisach przedmiotu zamówienia materiały do wykonania robót 

budowlanych mają charakter wiążący. 

W przypadku gdy rozwiązania zawarte projekcie wykonawczym lub przedmiarze są 

sprzeczne z projektem budowlanym – za nadrzędny uznawany jest projekt 

budowlany.   

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych poprzez ujęcie w 

ofercie materiałów lub urządzeń innych niż opisane w Projekcie budowlanym lub 
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem, iż będą one 

posiadać parametry takie same lub lepsze od wskazanych w dokumentacji 

projektowej. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych  Zamawiający 

wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających równoważność. Dla 

porównania parametrów równoważności należy przyjąć wielkości/ informacje zawarte 

w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru 

Robot Budowlanych  Znajdujące się w dokumentacji postępowania znaki towarowe 

lub nazwy własne wskazujące na pochodzenie danego materiału lub urządzenia 

mają charakter wył ącznie informacyjny w celu umo żliwienia wykonawcom 

ustalenia równowa żności.  

W przypadku Zadania A (obiekt wpisany do Rejestru z abytków) zamiar 

wprowadzenia do oferty rozwi ązań równowa żnych Wykonawca ma obowi ązek 

skonsultowa ć wcześniej z Konserwatorem Zabytków. 

Wszelkie w ątpliwo ści dotycz ące równowa żności nale ży wyja śnić kieruj ąc do 

Zamawiaj ącego wniosek o Wyja śnienie SIWZ. 

3. Montowane urządzenia oraz wbudowane materiały powinny spełniać wymagania 

określone Polskimi Normami przenoszącymi Normy europejskie, wskazanymi w 

dokumentacji przetargowej, posiadać znak bezpieczeństwa CE a dla urządzeń, dla 

których nie ustanowiono Polskich Norm – Aprobatę techniczną wystawioną na 

podstawie badań przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach 

przewidzianych w Art 67 ust 1 pkt. 7 Ustawy Pzp w przypadku zwiększenia zakresu 

robót remontowo - budowlanych do wartości 40% zamówienia podstawowego. 

7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

8. Przedmiot zamówienia oznaczono n/w kodami Wspólnego Słownika Zamówień  

ZADANIE A -  Przebudowy budynku Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu 

zlokalizowanego przy ul. Dominika ńskiej 2 
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45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45 31 12 00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45 23 24 40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45 23 32 50-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45 33 11 00-7 instalacje centralnego ogrzewania 
45 42 21 00-2 Roboty w zakresie stolarki drewnianej 
45 44 21 00-8 Roboty malarskie 
45 43 21 20-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 
45 42 11 60-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45 41 00 00-4 Tynkowanie 
90 92 40 00-0 Usługi usuwania grzybów 
45 23 21 50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45 33 12 00-8 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
32 41 21 00-5 Sieć telekomunikacyjna 
31 62 50 00-3 Alarmy przeciwpożarowe 
45 23 32 62-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 
45 31 22 00-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
44 11 22 10-3 Płyty podłogowe 
34 97 00 00-7 Urządzenia monitorowania ruchu 

ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzea lnych budynku 

zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1 

45 11 11 00 – 9  Roboty w zakresie burzenia 

45 00 12 00 – 0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45 26 25 00 – 6  Roboty murarskie i murowe 

45 26 23 00 – 4  Betonowanie 

45 26 00 00 – 7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45 26 12 10 – 9  Wykonywanie pokryć dachowych 

45 42 11 00 – 5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45 41 00 00 – 4  Tynkowanie 

45 43 12 00 – 9  Kładzenie glazury 

45 43 21 00 – 5  Kładzenie i wykładanie podłóg 

45 44 21 00 – 8  Roboty malarskie 

45 32 10 00 – 3  Izolacja cieplna 

9. W związku z faktem, iż miejsce realizacji zamówienia zlokalizowane jest na 

wewnętrznym dziedzińcu Muzeum Zamawiający zaleca dokonanie przed 

przystąpieniem do sporządzania oferty wizji lokalnej w celu zapoznania się z 
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występującymi ograniczeniami transportowymi oraz ustalenia czy realizacja 

zamówienia będzie wymagać wprowadzenia ograniczeń ruchu na przyległych 

ulicach. 

10. Wymagania dotyczące wykonywania robot: 

1) Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz 

poleceniami inspektora nadzoru.  

2) Roboty należy prowadzić zgodnie z Projektami, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ oraz w 

terminach okre ślonych w Cz IV pkt. 1. 

3) W trakcie prowadzenia robót wyższe kondygnacje w budynku  przy ul. 

Dominikańskiej 2 będą użytkowane. W związku z powyższym prace uciążliwe 

(mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników) należy wykonywać w sposób 

niekolidujący z podstawową funkcją budynku tj. po godzinach pracy (w dni robocze 

po godz. 1500) lub w dni wolne od pracy.  

4) Ustalenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą przez 

Zamawiającego wyłącznie z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy 

wskazanym w FORMULARZU OFERTY. 

5) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania zamówienia 

przed dostępem osób postronnych oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia. 

6) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

osobom trzecim w wyniku realizacji zamówienia począwszy od dnia przekazania 

placu budowy. 

7) Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia 

mediów na swój koszt, oraz pokrywania kosztów poboru mediów przez cały okres 

realizacji zamówienia, oraz wywozu i utylizacji odpadów wytworzonych w trakcie 

realizacji zamówienia.   
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8) Przy realizacji zamówienia wymagana będzie należytą staranność, rozumiana jako 

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na 

sumę ubezpieczenia min. 250 000,00 zł . 

 

10. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu rękojmi za wady 

fizyczne wykonanych robót budowlanych na okres co najmniej 36 miesi ęcy  od dnia 

zakończenia realizacji zadania i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego. 

11. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców  w realizacji zamówienia. 

Informację o zamiarze zlecenia podwykonawcom wykonania części zamówienia 

należy zamieścić w ofercie. 

W przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac, które wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom zamawiający uzna, że wykonawca samodzielnie wykona 

przedmiot zamówienia. Zamawiający może zgodnie z Art 647 1 Kodeksu Cywilnego 

wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą/ami. 

 Zamawiający nie ogranicza zakresu prac jakie mogą być powierzone 

podwykonawcom. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin wykonania zamówienia:  

 

ZADANIE A  

Przebudowa budynku Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy 

ul. Dominika ńskiej 2 – najpó źniej  do 30 czerwca 2013 roku 
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ZADANIE B 

Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynk u zlokalizowanego  przy 

ul. Zamkowej 1 – najpó źniej do 30 listopada 2013 roku 

 

Wykonawca ma obowi ązek najpó źniej 15 dni  przed upływem ka żdego z  w/w 

terminów zgłosi ć gotowo ść odbioru ko ńcowego poszczególnych zada ń. 

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót niezwłocznie po przekazaniu terenu 

budowy . Szczegółowy  termin zostanie ustalony przy przekazaniu placu budowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU - SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA. 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, spełniający n/w warunki: 

1. Posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej w siwz działalno ści lub 

czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania. 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania uprawnień wynikających z przepisów prawa. 

2. Posiadania wiedzy i do świadczenia. 

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych w 

tym w obiektach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku oraz badań archeologicznych 

i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 

1579). 

Zamawiaj ący uzna warunek za spełniony je żeli Wykonawca wyka że wykonanie 

(samodzielnie lub z udziałem podwykonawców) zgodnie  z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowe uko ńczenie w okresie ostatnich pi ęciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a je żeli okres prowadzenia działalno ści jest 

krótszy - w tym okresie – co najmniej trzech  kontr aktów na roboty budowlane 

o łącznej warto ści nie mniejszej ni ż 2.000.000,00zł w tym co najmniej jednego w 
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obiekcie wpisanym rejestru zabytków o warto ści nie mniejszej ni ż 200.000,00zł 

z podaniem ich rodzaju i warto ści, daty i miejsca wykonania.  

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi 

do wykonywania zamówienia. 

1) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym.  

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym Zamawiający nie określa 

szczególnych wymagań. 

2) W zakresie dysponowania osobami zdolnych do wyko nania zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje 

osobami, które będą kierować robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie właściwe dla 

przedmiotu zamówienia w specjalności: 

a. konstrukcyjno – budowlanej - co najmniej jedna osoba, 

b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej jedna osoba, 

c. instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba.  

 

4. Sytuacji ekonomiczno finansowej. 

  W tym zakresie Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 

 

5. Wykonawca w celu wykazania spełnienia w/w warunków udziału może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami: 
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1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na adres lub numer wskazany w Cz. 

I. 

2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, oświadczenia, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania przez odesłanie na fax nadawcy  

załączonego do korespondencji potwierdzenia odbioru. W przypadku 

nieodesłania potwierdzenia Nadawca dysponując potwierdzeniem nadania faxu 

przyjmie, iż pismo wysłane przez niego pod nr faxu podany w ofercie/ SIWZ 

zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wykonawcę z 

jego treścią. 

W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia lub informacje będą nieczytelne, otrzymujący może zwrócić się o 

przekazanie ich w inny sposób. 

 

3) Za datę złożenia przekazanych faksem lub drogą elektroniczną oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wpływu dokumentu – 

dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli dotarł do adresata przed 

upływem wyznaczonego terminu. 

 

4) Osobą uprawnion ą do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Jerzy Kowalski – Dyrektor Muzeum 

Aneta Jarząb - Kierownik działu administracyjno - gospodarczego 

Tel: 43 827-16-39 Fax.: 43 822-30-20  

5) Osobą ze strony zamawiającego upoważnianą do potwierdzenia wpływu 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za 

pomocą telefaksu i drogą elektroniczną jest osoba wymieniona w pkt. 4. 

VI. WYKAZ WYMAGANYCH O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udział u:  
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1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – z wykorzystaniem wzoru 

Załącznik nr 2 do SIWZ.  

2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

— w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz zał ączeniem dokumentów potwierdzaj ącego, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pra widłowo 

ukończone  - z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ; 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - z 

wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ; 

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień - z wykorzystaniem wzoru Załącznik 

nr 6 do SIWZ – załączenie kopii „uprawnień” nie jest wymagane; 

2. W przypadku gdy Wykonawca wykazuj ąc spełnienie warunków okre ślonych 

w Cz. V pkt. 2- 3 zamierza polega ć na potencjale innych podmiotów do oferty 

pisemne zobowi ązanie (oryginał) lub inny dokument (kopia potwierdz ona za 

zgodno ść przez Wykonawc ę) potwierdzaj ący oddanie Wykonawcy do 

dyspozycji niezb ędnych zasobów do realizacji zamówienia na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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1) W przypadku udostępnienie wiedzy i doświadczenia dokument1 zobowiązania 

powinien zawierać wyraźne nawiązanie podmiotu udostępniającego do uczestnictwa 

w wykonaniu zamówienia – np. jako podwykonawca lub poprzez  oddelegowanie do 

dyspozycji Zamawiającego własnych pracowników posiadających wymagane 

doświadczenie.  

2.Jeżeli poszczególne zasoby (wiedza i doświadczenie, potencjał, osoby, zdolność 

finansowa) udostępniane są przez odrębne podmioty każdy z nich składa odrębne 

zobowiązania. 

3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru 

załącznik nr 3 

2) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku gdy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków określonych 

w cz. V pkt. 2-3 zamierza polegać na potencjale innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do 

tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia przedkładając wraz z ofertą 

dokumenty wymienione w pkt. 3 dla każdego z tych podmiotów. 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:  

a) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

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

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

                                                 
1  Wyrok KIO z 8.12.2012 KIO 160/12 – uczestnictwo w realizacji zamówienia należy każdorazowo 
rozpatrywać zależnie od charakteru udostępnianego zasobu. W przypadku gdy przedmiotem udostępnienia są 
zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego 
udzielania bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia taki dokument powinien zawierać 
wyraźne  nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.   
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b) Zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo Oświadczenie złożone 

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

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

zamieszkania jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich 

zaświadczeń. 

6. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, oraz 

braku przesłanek skutkujących wykluczeniem z postępowania dokonana zostanie na 

podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do 

oferty oświadczeń lub dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca 

spełnia warunki a w stosunku do niego nie zachodzi żadna z przesłanek określonych 

w Art 24 ust. 1 Ustawy Pzp.   

7. Dokumenty składane przez wykonawców wyst ępujących wspólnie 

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do 

zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i 

przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo uprawnia także do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich składanych dokumentów.  

Pełnomocnictwo może wynikać z odrębnego dokumentu lub umowy regulującej 

współpracę podmiotów. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy złożyć w 

formie pisemnej - oryginał lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, może przedłożyć 

jeden z wspólnie występujących wykonawców, jeśli spełnia warunek samodzielnie. 
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Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który 

łącznie potwierdza spełnienie warunku- podpisany przez wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie lub pełnomocnika. 

3) Oświadczenia: o spełnieniu warunków udziału, oraz  braku podstaw do 

wykluczenia mogą być złożone przez pełnomocnika lub odrębnie przez każdego z 

wykonawców występujących wspólnie. 

4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ( jeżeli wykonawca podlega 

wpisowi) składa odrębnie każdy z wykonawców. 

5) Wykaz robót budowlanych może przedłożyć jeden z wspólnie występujących 

wykonawców jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten 

warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie 

warunku, podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub 

pełnomocnika.  

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

7) Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza Pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek 

przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców – jeżeli nie została ona 

załączona do oferty.  

8 Forma składanych dokumentów 

1) Dokumenty mogą być składane w oryginale (oświadczenie o spełnieniu warunków, 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zobowiązanie do udostępnienia 

potencjału) – pozostałe w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika. Dokumenty składane w formie 

kopii powinny posiadać adnotację „za zgodność z oryginałem – miejscowość, dnia 

…………” opatrzoną własnoręcznym podpisem wykonawcy lub jego upoważnionego 

pracownika. W przypadku dokumentów wielostronicowych posiadających własną 

numerację stron ww. adnotacja może być umieszczona na ostatniej ponumerowanej 

stronie i być uzupełniona informacją „strony od 1 do....”. Na kopiach dwustronnych 
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adnotacje o zgodności z oryginałem muszą być umieszczone na każdej stronie 

zawierającej informacje. 

2) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii wyłącznie w przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10 Tajemnica przedsi ębiorstwa 

1) Wszystkie dokumenty złożone w postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przed terminem składania ofert przez wykonawcę jako tajemnica 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Art 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 

poz. 1503 ze zmian.). Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne 

informacje mające wartość gospodarcza, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.   

2) Wykonawca zastrzegający dokumenty powinien wyraźnie je oznaczyć. Wskazane 

jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje poprzez 

umieszczenie ich w odrębnej kopercie lub części oferty. 

3) Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmy) oraz adres 

Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres rękojmi i warunki 

płatności.  

VII. WYJAŚNIENIA I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, 

jednak nie później niż 2 dni  przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, 

że wniosek o wyja śnienie wpłyn ął do Zamawiaj ącego nie pó źniej ni ż do ko ńca 

dnia (godz. 24 00), w którym upływa połowa wyznaczonego terminu skła dania 

ofert.  Po upływie tego terminu Zamawiający może pozostawić wniosek bez 
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rozpoznania. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia 

terminu o którym mowa w Cz. VII pkt. 1. 

2. Treść zapytań bez ujawniania autora zapytania oraz udzielone wyjaśnienia 

zostaną jednocześnie przesłane wszystkim wykonawcom którym przekazano SIWZ 

w formie pisemnej oraz zamieszczono na stronie internetowej wskazanej w Cz. I. 

3.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

4. Nie będą udzielane żadne ustne i telefoniczne informacje, wyjaśnienia czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach istotnych dla 

postępowania. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

6.Wprowadzone zmiany przesłane zostaną jednocześnie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ w formie pisemnej oraz zamieszczone na stronie 

internetowej wskazanej w Cz. I. 

7.Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również wyjaśnienia będące 

odpowiedziami na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa 

i zobowiązania wykonawcy, odnośnie wcześniej ustalonych terminów, będą 

podlegały nowemu terminowi. 

8. Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający może 

przedłużyć termin składnia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 

ofertach o ile będzie to niezbędne. 

9. Jeżeli wprowadzona zamiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający 

zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie WWW i tablicy 

ogłoszeń instytucji. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przedłużając jednocześnie 

termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli 

spełnione zostaną przesłanki określone w Art 12 a ust 1 lub 2 Ustawy Pzp. 
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VIII. WADIUM 

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w 

wysokości: 26.800,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset 

00/100)  

2.  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. 07 marca  2013 

roku do  godz. 10.00.    

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:  

-    w  pieniądzu,  

-     w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym,  

-     w gwarancjach bankowych,  

-     w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

-     w poręczeniach udzielonych przed podmioty, o których mowa a art. 6b ust 5 pkt. 

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

Przedsiębiorczości (test jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy: 

PKO BP Sieradz 63 1020  4564  0000  5402  0010  9637   z adnotacją  „  wadium  – 

Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu  zlokalizowanego przy ul. 

Dominikańskiej 2 oraz Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku 

zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1”.  Za skutecznie wniesione wadium w formie 

pieniężnej zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert 

zostanie zaksięgowane na jego rachunku bankowym.  

 5.  W  przypadku  wnoszenia  wadium  w  formie  niepieniężnej  oryginał  dokumentu  

potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.  

6.  Z  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  wadium  w  formie  niepieniężnej 

(gwarancji bankowej  /  ubezpieczeniowej)  powinno  wynikać  jednoznacznie,  iż  

wystawiający  zobowiązuje  się  do wypłaty   należności   w  sposób  nieodwołalny,  
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bezwarunkowy   i  na  pierwsze  żądanie w przypadkach określonych w Ustawie Pzp.  

Ważność dokumentu  powinna  obejmować  cały  okres  związania  ofertą,  włącznie  

z  dniem  w  którym  upływa termin składania ofert.  

7.  Nie  wniesienie  wadium  w  wymaganym  terminie  (  także  na  przedłużony  

okres  związania  ofertą), wysokości   lub w  innej, niż   określona   w   pkt.   8.3   

formie, skutkuje   wykluczeniem   Wykonawcy   z postępowania,  

8. Zamawiający zwróci wadium wykonawcom zgodnie z uregulowaniami Art 46 

Ustawy Pzp. 

IX.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

3.Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania z ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą w każdym 

momencie, na dowolny okres zawiadamiając o tym Zamawiającego najpóźniej w 

ostatnim dniu pierwotnego terminu związania.  

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

6. Jeżeli przedłużanie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej, trwałą i czytelną techniką. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na składanie 

ofert w formie elektronicznej. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

- musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

3. Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z wszystkimi 

dokumentami wchodzącym w skład SIWZ oraz ewentualnymi wyja śnieniami i 

zmianami tre ści SIWZ zamieszczanymi po terminie opublikowania og łoszenia o 

zamówieniu na stronie internetowej podanej w Cz. I.   

3. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez 

Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy wskazaną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub Centralnej Ewidencji Informacji  Działalności Gospodarczej lub ich 

pełnomocnika.  Za prawidłowo podpisaną ofertę uznaje się dokument, na którym 

podpis złożono własnoręcznie w sposób umożliwiający co najmniej odczytanie 

nazwiska podpisującego lub podpis nieczytelny który uzupełniono odciskiem 

pieczątki imiennej. 

4. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym 

należy załączyć tłumaczenie na język polski potwierdzone przez wykonawcę. 

5. Poprawki lub zmiany w treści oferty, muszą być dokonane w sposób czytelny, 

parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, 

6. Zaleca się, aby: 

1) Każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.  

2) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone 

w sposób trwały, 

3) Na formularzu oferty był zamieszczony spis wszystkich dokumentów załączonych 

do oferty 

4) Materiały niewymagane przez Zamawiającego – załączone z inicjatywy 

Wykonawcy (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oddzielone od właściwej oferty. 
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 7.Oferta musi zawiera ć m.in. nast ępujące dokumenty i o świadczenia: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.  

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz brak przesłanek do 

wykluczenia wymienione w Cz. VI. 

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w 

Formularzu Oferty stanowiącym załącznik do SIWZ.  

2. Cenę oferty należy obliczyć stosując w tym celu własną kalkulację sporządzając 

kosztorys ofertowy metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych. Podstawą do 

określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projekcie  wykonawczym oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących 

załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załączone do 

niniejszej siwz przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy. 

W celu określenia ceny oferty należy uwzględnić w szczególności: 

1) wartość robót stanowiących przedmiot zamówienia, który wynika z Projektów 

stanowiącego załącznik do SIWZ.  

2) koszty wszelkich robót przygotowawczych, 

3) koszty zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy: wykonanie 

ogrodzenia, wykonanie zasilania placu budowy w energię, wodę, dozorowanie 

budowy itp. 

4) koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, 

dozorowanie budowy), zapewnienie dojść i dojazdów do przyległych posesji, 

5) koszty oznakowania terenu budowy, 

6) koszty wszelkich robót porządkowych, oraz odtworzeniowych w tym także koszty 

uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

7) wszelkie opłaty (środowiskowe, drogowe) i ewentualne odszkodowania za szkody, 

koszty oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, 

8) koszt niezbędnych materiałów pomocniczych, 



 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 
 

22 

Znak sprawy: DAG.2021-1/2013  „Przebudowa  budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu 
   zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 ”  
  oraz „Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku  
  zlokalizowanego  przy ul. Zamkowej 1” 

 

9) koszt wizytacji terenowej, 

10) koszty związane z odbiorami i wykonaniem dokumentacji powykonawczej, 

11) podatek od towarów i usług.  

3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwu miejsc po 

przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w której cena będzie 

wyrażona w innej walucie niż PLN, przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku złożenia oferty 

w innej walucie niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia ceny oferty na PLN wg 

średniego bieżącego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dnia 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Rozliczenia z wykonawcami prowadzone będą w walucie polskiej . 

4. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty rabaty winny być 

uwzględnione w trakcie jej obliczenia tak aby cena oferty była ceną ostateczną. 

5.  Cena ofertowa brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 2 wykonawcy i 

pozostanie nie zmienna w okresie realizacji zamówienia bez względu na to czy ceny 

jednostkowe robót przyjęte do obliczenia ceny oferty odpowiadają poziomowi cen w 

okresie ich wykonania. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi 

być zgodny z Projektami.  

6. Załączony do oferty kosztorys wykorzystany będzie wyłącznie do sprawdzenia czy 

wykonawca kalkulując cenę oferty uwzględnił wszystkie prace i materiały wynikające 

z opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiaj ący nie b ędzie poprawiał omyłek 

rachunkowych w tre ści kosztorysu ofertowego. 

7. Jeżeli Wykonawca, na etapie opracowania oferty stwierdzi że zapisy dokumentacji 

projektowej, uniemożliwiają prawidłowe obliczenie ceny oferty lub realizację 

zamówienia, winien złożyć Zamawiającemu wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.  

                                                 
2
  Zgodnie z zapisami art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1984r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) 

wynagrodzenie  ryczałtowe określono w sposób następujący: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. 
 § 2. Jeżeli jednak w skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu 
zamówienie rażącą stratą, stąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 
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XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.Ofertę należy złożyć/ przesłać do dnia 07 marca 2013 roku, do godz . 10:00, do 

siedziby /na adres zamawiającego: Muzeum Okr ęgowe w Sieradzu, Rynek 2, 98 - 

200 Sieradz, Dział Administracyjno – Gospodarczy. 

2. Ofertę należy złożyć/ przesłać w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie (opakowaniu) 

w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu składania ofert. Zamieszczenie na opakowaniu oferty 

nazwy oraz adresu wykonawcy nie jest obowiązkowe – pozostawione do decyzji 

Wykonawcy. 

Koperta (opakowanie) powinno być oznaczone: 

Muzeum Okr ęgowe w Sieradzu 

Oferta PRZETARGOWA:  

Zadanie A – Przebudowa budynku Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu 

zlokalizowanego przy ul. Dominika ńskiej 2 

Zadanie B – Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzea lnych budynku 

zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1 

NIE OTWIERAĆ PRZED 07 marca 2013 r.  godz.10:30 

 

3.Oferty nadesłane do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, firmy 

kurierskiej - należy przygotować w sposób określony jw. i przesłać w zewnętrznej 

kopercie zaadresowanej w następujący sposób: 

 

Muzeum Okręgowe w Sieradzu  

ul. Dominika ńska 2 

98-200 Sieradz 

Oferta PRZETARGOWA: Zadanie A – Przebudowa budynku Muzeum 

Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominika ńskiej 2 

Zadanie B – Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzea lnych budynku 

zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1 
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NIE otwiera ć !!! 

 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nienależytego oznakowywania koperty (opakowania).  

5. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 1 zostanie zwrócona wykonawcy bez 

otwierania. 

6. Wykonawca może wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert 

za pomocą wniosku sporządzonego w formie pisemnej. Wniosek musi być podpisany 

własnoręcznie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy, wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 

Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej albo przez ustanowionego 

pełnomocnika. Wykonawca wycofujący ofertę jest zobowiązany wykazać w sposób 

nie budzący wątpliwości która koperta zawiera złożoną przez niego ofertę.  

7. Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem 

terminu składania ofert. W takim przypadku opakowanie oferty należy oznaczyć tak 

jak w pkt. 2 oraz dodatkową informacją „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM 

POPRZEDNIEJ”.  W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna a oferta 

wycofana nie będzie otwierana. Złożenie oferty zamiennej, bez wycofania poprzednio 

złożonej, zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na 

podstawie art. 89 ust 1 pkt. 1 w zw. z art. 82 ust 1 Ustawy. 

8. Wykonawca może uzupełnić wcześniej złożoną ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert. Opakowanie należy oznaczyć tak jak w pkt. 2 oraz dodatkową 

informacją „UZUPEŁNIENIE OFERTY” . Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w 

ostatniej kolejności. 

9. Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać oferty ani 

dokonać w niej jakichkolwiek zmian. 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego – Rynek 2. 
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11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

12. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i 

adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres rękojmi i 

gwarancji oraz termin płatności faktur. 

XIII. BADANIE I OCENA OFERT 

1. Zamawiający przyjmie do szczegółowego rozpatrywania ofertę jeżeli: 

1) Spełnia ona wymagania określone w SIWZ, 

2) Została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

3) Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu 

4) Wykonawca wniósł poprawnie wadium, 

2.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego 

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie – chyba, że mimo ich 

uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane 

dostawy usług lub robót budowlanych, wymagań określonych przez Zamawiającego 

nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty. 

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

1)   Oczywiste omyłki pisarskie, 
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2) Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek (art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy) 

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

5. Ustala się następujące zasady dokonywania poprawek w treści oferty: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie polegające na niewłaściwym bądź mylnym użyciu 

jakiegoś wyrazu lub jego pisowni, przeniesieniu informacji z  kosztorysów ofertowych  

do Formularza oferty, będą poprawiane w trakcie badania ofert. Zamawiający 

przyjmie że wynikająca z podsumowania kosztorysu cena oferty brutto jest 

prawidłowa bez względu na sposób jej obliczenia. 

W przypadku rozbieżności w zapisach sumy Formularza Oferty i Kosztorysu 

Ofertowego za obowiązującą Zamawiający uzna cenę wynikająca z podsumowania 

kosztorysu i usunie rozbieżność uznając iż jest to oczywista omyłka pisarska. 

 O poprawieniu omyłki Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego ofertę 

poprawiono w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

2) Oczywiste omyłki rachunkowe polegające na nieprawidłowym przeprowadzeniu 

działań rachunkowych w Formularzu Oferty będą poprawiane w trakcie badania ofert 

– o poprawieniu omyłki oraz wynikających z tego konsekwencjach Zamawiający 

powiadomi wykonawcę, którego ofertę poprawiono w zawiadomieniu o wyborze 

oferty najkorzystniejszej.  

3) Oczywiste omyłki rachunkowe poprawiane będą w następujący sposób: 

a) Jeżeli do FORMULARZA OFERTY zostanie wpisana kwota podatku VAT 

nieodpowiadająca wynikowi pomnożenia kwoty netto przez stawkę podatku VAT 

przyjmuje się jako właściwe kwotę netto określoną przez wykonawcę oraz stawkę 

VAT a cena brutto zostanie skorygowana.  

c) Jeżeli przez wykonawców zastosowane zostaną różne sposoby zaokrąglenia 

wyników działań arytmetycznych w FORMULARZU OFERTY, Zamawiający zaokrągli 

wyniki pomijając końcówki poniżej 0,5 grosza a końcówki powyżej 0, 5 grosza 

zaokrągli do 1 grosza. 
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6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) Jest niezgodna z ustawą; 

2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem Art 87 ust 2 pkt. 3; 

3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

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

poprawienie omyłki, o której mowa w Art 87 ust 2 pkt. 3. Zgoda wykonawcy musi 

mieć form ę pisemnego o świadczenia – milczenie uznane zostanie za brak 

zgody na poprawienie omyłki; 

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w stosunku, do których 

zaistnieje choćby jedna przesłanka określona w Art 24 ust 1 i 1a Ustawy Pzp.  

O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną 

powiadomieni w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

8. W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: 

CENA BRUTTO – znaczenie 100 punktów. 

1) Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o w/w kryterium przy zastosowaniu 

wzoru: 

 

  Cena najniższej oferty   

KC = ----------------------------- X 100 

  Cena badanej oferty   

Gdzie: 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy wg Kryterium Cena brutto 
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Cn  - Cena najniższej oferty 

Cob  - Cena oferty badanej 

100 - max liczba punktów 

2) Oferta, która otrzyma maksymalną liczba punktów zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów.  

3) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego ofertę uznano 

za najkorzystniejszą. 

4) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej. 

XIV. CZYNNOŚCI PO WYBORZE OFERTY/ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę adres albo miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska siedziby albo 

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

przyznaną ofertom; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) Terminie, po upływie, którego umowa zostanie zawarta.  

2. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w Cz. XIV pkt. 1 ppkt. 1 na 

stronie WWW oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający unieważnieni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 

wymienionych w Art 93 Ustawy Pzp. O przyczynach unieważnienia przetargu 

wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zostaną powiadomieni pisemnie. 
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4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi go o 

wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie odwołania, chyba, że zaistnieją przesłanki określone w Art 94 ust 2 

Ustawy Pzp. 

6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

wykonawcę. 

7. W przypadku gdy wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania badania i oceny chyba, że zachodzi 

którakolwiek przesłanka do unieważnienia postępowania.  

XV. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonywania 

umowy. 

XVI. UMOWA 

1. Postanowienia umowy zawiera jej wzór stanowiący załącznik Nr 7 

2. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy: 

1) Zmiana adresu do korespondencji; 

2) Utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy;  

3) Zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3 dokonywane są w drodze jednostronnego 

pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go 

drugiej stronie. 
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5. Zmiana innych postanowień zawartej umowy możliwa będzie m.in. w 

przypadku:  

1) przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla 

jakości robót warunków atmosferycznych, konieczności wykonania 

zamówień dodatkowych lub wykonania ratowniczych prac 

wykopaliskowych, 

2) zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, lub sposobu 

wykonania – wykonanie robot zamiennych.   

6. Zmiany, o których mowa w pkt. 4 dokonywane są w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, poprzez podpisanie aneksu.  

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy a także innym podmiotowi jeżeli ma on lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

2.  Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia odwołanie mogą wnieść również organizacje wpisane na listę 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału; 

2) Wykluczenia odwołującego się z postępowania; 

3) Odrzucenia oferty odwołującego.  

4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminach określonych w Art 182 Ustawy. 

5. Wykonawca, w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania, może 

poinformować zamawiającego, o niezgodnej z przepisami ustawy, czynności podjętej 

przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany, na 

które nie przysługuje odwołanie. 
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6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynności albo dokonuje czynności zaniechanej informując o tym wykonawców. 

7. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na odwołanie zgodnie z postanowieniami 

Art 186 Ustawy. 

XVIII. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ   

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym 

że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem dokumentów 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

2. Udostępnianie dokumentacji zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych 

zasad:  

1) Wykonawca składa pisemny wniosek określając w nim zakres dokumentów oraz 

formę udostępnienia. 

 2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 

dokumentów, po uprzednim przeprowadzeniu analizy czy oferta nie zawiera 

dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu. 

3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty, 

4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego i w czasie 

godzin jego urzędowania. 

5) Jeżeli udostepnienie dokumentów w formie wskazanej przez  zainteresowanego 

we wniosku   jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z 

uwagi na ilość żądanych do przesłania/ skopiowania dokumentów zamawiający 

informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one 

udostępnione. 

Jeżeli udostępnienie dokumentów w formie wskazanej we wniosku wymaga 

poniesienia określonych kosztów, Zamawiający powiadamia o ich wysokości 

wnioskującego. Jeżeli składaj ący wniosek w terminie 14 dni od powiadomienia 
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nie zmieni wniosku, Zamawiaj ący udost ępnia dokumenty w formie wskazanej 

we wniosku pobieraj ąc równocze śnie opłat ę w wysoko ści poniesionych 

kosztów.   

XIX. ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Integralne elementy SIWZ stanowi ą:   

Załącznik nr 1 - Formularz oferty przetargowej 

Załącznik nr 2 - O świadczenie o spełnieniu warunków udziału 

Załącznik nr 3 - O świadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 - Do świadczenie wykonawcy  

Załącznik nr 5 - Wykaz osób uczestnicz ących 

Załącznik nr 6 - O świadczenie o posiadaniu uprawnie ń 

Załącznik nr 7 - Wzór umowy 

Załącznik nr 8 – Informacja o robotach wykonanych dotyc hczas 

Załącznik nr 9 – projekt budowlany 

Załącznik nr 10 – projekt wykonawczy 

Załącznik nr 11 – kosztorys ofertowy (przedmiar robót -  ogólnobudowlany) 

Załącznik nr 12 – specyfikacja techniczna wykonania i o dbioru robót   

budowlanych 

Załącznik nr 13 – specyfikacja techniczna wykonania i o dbioru robót – 

instalacja sanitarna 

Załącznik nr 14 – kosztorys ofertowy (przedmiar robót) instalacji sanitarnej 

Załącznik nr 15 – specyfikacja techniczna wykonania i o dbioru robót – 

instalacja elektryczna 

Załącznik nr 16 – kosztorys ofertowy (przedmiar robót) – instalacji elektrycznej 

Załącznik nr 17 – kosztorys ofertowy (przedmiar robót) – instalacji SAP 

Załącznik nr 18 – projekt zamienny – instalacja SAP 

Załącznik nr 19 - projekt budowlany 

Załącznik nr 20 - projekt budowlany zamienny 
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Załącznik nr 21 - specyfikacja techniczna wykonania i o dbioru robót 

budowlanych 

Załącznik nr 22 - przedmiar robót – roboty budowlane  

Załącznik nr 23 - przedmiar robót – zagospodarowania te renu, utwardzenie i 

ogrodzenie 

Załącznik nr 24 - przedmiar robót instalacji sanitarnej  

Załącznik nr 25 - przedmiar robót instalacji elektryczn ej 
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Załącznik nr 1 

Wykonawca………………………………... 

Adres...........................................                                             ...................................... 
(miejscowość i data) 

Tel...............................................                                                           

Fax.............................................. 

e-mail..........@............................ 

NIP ……………………………….. 

REGON…………………………..  

 

 
 

OFERTA WYKONAWCY 

                                                                         

 
Muzeum Okr ęgowe w Sieradzu 

ul. Dominika ńska 2 

    98-200 Sieradz 

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na: 

ZADANIE A  

Przebudow ę budynku  Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy 

ul. Dominika ńskiej 2  

ZADANIE B 

Adaptacj ę i rozbudow ę dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizowanego prz y 

ul. Zamkowej 1 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr...............................................  

z dnia .................................... 
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ZADANIE A   

Przebudowa budynku  Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy 

ul. Dominika ńskiej 2. 

1. Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zadania za: 

Cenę ryczałtow ą ( netto) ..................................................... zł, słownie złotych: 

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

obowiązujący podatek VAT ( 23% ) wynosi: ……………………………………. 

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

Cena brutto.................................................. zł, słownie złotych: 

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

W/w cena nie ulegnie zmianie w toku realizacji zamó wienia. 

Termin płatno ści faktur  ……………………………………………………………… 

2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia: 

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

3.Udzielam Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne robót budowlano – 

montażowych objętych przedmiotem umowy na okres ………, począwszy od dnia 

podpisania protokółu końcowego odbioru robót. 

4. N/w roboty powierzone zostaną  podwykonawcom:…………………………………… 

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

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 

zawarte.  

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w SIWZ.  

 

ZADANIE B 

Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynk u zlokalizowanego w 

Sieradzu przy ul. Zamkowej 1 
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1. Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zadania za: 

Cenę ryczałtow ą ( netto) ..................................................... zł, słownie złotych: 

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

obowiązujący podatek VAT ( 23% ) wynosi: ……………………………………. 

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

Cena brutto.................................................. zł, słownie złotych: 

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

W/w cena nie ulegnie zmianie w toku realizacji zamó wienia. 

Termin płatno ści faktur  ………………………………………………………………… 

2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia: 

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

3.Udzielam Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne robót budowlano – 

montażowych objętych przedmiotem umowy na okres ………, począwszy od dnia 

podpisania protokółu końcowego odbioru robót. 

4. N/w roboty powierzone zostaną 

podwykonawcom:……………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

5.  Łączna cena oferty za wykonanie Zadania A i Zadania B  wynosi:  

netto ……………………słownie zł ………….……………………….……………………. 

brutto ……………………słownie zł ………………...……………………..……………. ... 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 

zawarte.  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w SIWZ.  

8. Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy akceptujemy go, a w przypadku 

przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.   
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9. Pełnomocnik, w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących 

wspólnie: 

Nazwisko i Imię …………………………………………………………………..………… 

Tel………………………………………………….fax………………………………… 

Zakres pełnomocnictwa3: 

• Do reprezentowania w postępowaniu, 

• Do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy 

10. Oferta złożona została na ....................... stronach podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od nr ..................................... do nr ................................ .  

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty4:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, i ż w/w dokumenty s ą prawdziwe i potwierdzaj ą stan faktyczny na 

dzień złożenia oferty. 

12. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od 

............ do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z zm.) i jako takie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.  

                                                 
3  Pozostawić właściwą informację 
4  Wymienić wszystkie załączniki 
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13. Do kontaktów z Zamawiającym wyznaczamy ………………………………………… 

14. Nr konta do rozliczeń …………………………………………………………………… 

 

 

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

(data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej 
do reprezentowania wykonawcy) 



 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 
 

39 

Znak sprawy: DAG.2021-1/2013  „Przebudowa  budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu 
   zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 ”  
  oraz „Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku  
  zlokalizowanego  przy ul. Zamkowej 1” 

 

Załącznik nr 2 

 

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

      Wykonawca 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

 

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ................................................................................................... 

Numer tel./fax  ....................................................................................................... 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

ZADANIE A – Przebudowa budynku  Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu zlokalizowanego 

przy ul. Dominika ńskiej 2 i ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb 

muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowe j 1 na podstawie Art. 44  

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z zm. )  świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu 

Karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam że spełniam: 

• samodzielnie  

• wspólnie z innymi podmiotami 5   

warunki udziału określone w Art 22 ust 1 pkt. 1- 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm. )   w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Miejscowość ...................................... dnia ........................................... 

 

 

…………………………………………… 
(data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy) 

                                                 
5  Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

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

      Wykonawca 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

Ubiegając  się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ZADANIE A – Przebudowa budynku  Muzeum Okr ęgowego w 

Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominika ńskiej 2 i ZADANIE B - Adaptacja i 

rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku zlokalizow anego przy ul. Zamkowej 1   

po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych jako Wykonawca ubiegający się o zamówienie - na podstawie 

§ 2 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30.12.2009 r. (Dz. 

U. nr 226, poz.1817) świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 

Kodeksu Karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), oświadczam, że w 

stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności zobowiązujących 

Zamawiającego  do wykluczenia mnie z postępowania. 

 

 

 

Miejscowość ...................................... dnia ........................................... 

 

 

 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

……………………………….. 

        Wykonawca 

Doświadczenie wykonawcy 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ZADANIE A – 

Przebudowa budynku  Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. 

Dominika ńskiej 2 i ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych 

budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1 na potwierdzenie spełnienia warunku 

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oświadczam, że wykonałem samodzielnie / wspólnie z 

innymi podmiotami n/w roboty: 

 

 Uwaga:  

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z zgodnie z wymogami sztuki 

budowlanej i prawidłowo odebrane 
 

..............................,dn............................             

 
…………………………………….. 
(data i podpis wykonawcy 
 lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 
Nazwa, rodzaj i zakres 
zamówienia 
( robót) 
 

Wartość zamówienia, 
za które wykonawca 
odpowiada 

Czas realizacji  
Nazwa i adres 
Zamawiającego  

Początek 
 

Koniec 

1. 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 



 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 
 

42 

Znak sprawy: DAG.2021-1/2013  „Przebudowa  budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu 
   zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 ”  
  oraz „Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku  
  zlokalizowanego  przy ul. Zamkowej 1” 

 

Załącznik nr 5 

 

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

        Wykonawca 

 

WYKAZ OSÓB 

uczestnicz ących w wykonaniu zamówienia 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

ZADANIE A – Przebudowa budynku  Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu zlokalizowanego 

przy ul. Dominika ńskiej 2 i ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb 

muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowe j 1 oświadczam (y), że n/w 

osoby b ędą uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia: 

 

Imię i 
nazwisko 

 

Informacje na temat: 
kwalifikacji zawodowych, 

doświadczeniu, 
wykształceniu 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania 
pracownikami 

    

    

    

    

    

    

 

 

    ……………………………… 
 (data i podpis wykonawcy lub osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 



 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 
 

43 

Znak sprawy: DAG.2021-1/2013  „Przebudowa  budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu 
   zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 ”  
  oraz „Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku  
  zlokalizowanego  przy ul. Zamkowej 1” 

 

 

Załącznik nr 6 

 

……………………………………. 

          Wykonawca 

 

 

 

Oświadczenie  

o uprawnieniach osób, które b ędą uczestniczy ć w realizacji zamówienia 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

ZADANIE A – Przebudowa budynku  Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu zlokalizowanego 

przy ul. Dominika ńskiej 2 i ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb 

muzealnych budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowe j 1 oświadczam, że osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykazane w załączonym do oferty 

„WYKAZIE OSÓB” posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

 

 

 
…………………………………………………….. 
(data i podpis wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 

 

 WZÓR UMOWY O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

zawarta w dniu ...................2013 r. w wyniku post ępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „p rzetargu 

nieograniczonego” na podstawie art. 39 i nast ępnych ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) , 

zwanej dalej „ustaw ą Pzp”, wg  procedury stosowanej dla zamówie ń, których 

warto ść jest mniejsza ni ż kwoty okre ślone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - znak sprawy: ZNAK  SPRAWY: DAG.2021-1/2013 

pomi ędzy: 

 

MUZEUM OKRĘGOWYM W SIERADZU ul. Dominika ńska 2 98-200 Sieradz, NIP 

827 11 30 090  

REGON 000662600 tel. 43 827-16-39, fax. 43 822-30-2 0 

reprezentowanym przez: 

Jerzego Kowalskiego - Dyrektora  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

........................................................................................................... z siedzibą w 

............................................... wpisany do 

……………………………………………………………………………………… pod nr 

........................kapitał zakładowy -  …………………….., kapitał wpłacony: -

……………………, posiadającą (NIP ........................  REGON   ..............................), 

reprezentowanym przez: ......................................................................... 

zwany w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej 

treści: 
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Rozdział 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Przez użyte w Umowie określenia należy rozumieć: 

1. roboty budowlane  - prace polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, zwane dalej „robotami"; 

2. teren budowy  - miejsce prowadzenia robót budowlanych; 

3. dokumentacja projektowa  - dokumentacja, służąca do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych;  

4. zamówienie dodatkowe  - zamówienie udzielone w trybie zamówienia z wolnej 

ręki na rzecz tego samego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił wcześniej 

zamówienia podstawowego i którego przedmiotem są roboty nieobjęte 

zamówieniem podstawowym o wartości nieprzekraczającej łącznie 50% wartości 

zamówienia realizowanego, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 

oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego 

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie 

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego; 

5. roboty zamienne  - roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, 

wprowadzają jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, 

usprawniają proces budowy. Przez roboty zamienne należy również rozumieć 

rozwiązania zamienne, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 

7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); 

7. Ubezpieczenie robót budowlanych  - ubezpieczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy obejmujące w ramach jednej polisy ubezpieczenie od wszelkich 

ryzyk, w szczególności obejmujące: 
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1). wszystkie roboty oraz wszelkie obowiązki wynikające z zawieranej umowy 

według ich wartości, 

2). zaplecze budowy i teren budowy, 

3). sprzęt i maszyny budowlane, 

4). koszty sprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 

5). odpowiedzialność za szkody w mieniu otaczającym, 

6). odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy oraz podwykonawców 

związaną z prowadzonymi pracami budowlanymi. 

6. Zamawiaj ący  – Muzeum Okręgowe w Sieradzu; 

7. Wykonawca  - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, która złożyła ofertę lub zawarła umowę; 

8. Podwykonawca  - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę z Wykonawcą na 

wykonanie części robót objętych umową w sprawie zamówienia publicznego; 

9. STWiOR - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

10. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

11. roboty uzupełniaj ące – rozumiane zgodnie z  Art 67 ust 1 pkt. 6 Ustawy Pzp  

 

§ 2 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przyjmuje do 

wykonania roboty budowlane związane z: 

ZADANIEM A  - Przebudowa budynku  Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu 

zlokalizowanego przy ul. Dominika ńskiej 2,  

ZADANIEM B   - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych bud ynku 

zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1  

 

Szczegółowe zakresy i sposoby wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia określają niżej wymienione dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ: 
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ZADANIE A - Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu 

zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 : 

1. Informacja o robotach wykonanych dotychczas - załącznik nr 8   

2. projekt budowlany  - załącznik nr 9 

3. projekt wykonawczy – załącznik nr 10 

4. kosztorys ofertowy (przedmiar robót - ogólnobudowlany) – załącznik nr 11 

5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

załącznik nr 12 

6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja sanitarna – 

załącznik nr 13 

7. kosztorys ofertowy (przedmiar robót) instalacji sanitarnej  – załącznik nr 14 

8. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja elektryczna  

– załącznik nr 15 

9. kosztorys ofertowy (przedmiar robót) – instalacji elektrycznej – załącznik 

nr 16 

10. kosztorys ofertowy (przedmiar robót) – instalacji SAP – załącznik nr 17 

11.  projekt zamienny – instalacja SAP – załącznik nr 18 

 

ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzea lnych budynku 

zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1 (opracowanie obejmuje również 

wewnętrzne roboty instalacyjne, w tym elektryczne)  – część robót rozbiórkowych 

już wykonano w ramach organizacji placu budowy dla robót wzmacniających 

fundamenty budynku przy Dominikańskiej 2. 

1. projekt budowlany – załącznik nr 19 

2. projekt budowlany zamienny – załącznik nr 20 

3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 

21 

4. przedmiar robót – roboty budowlane  - załącznik nr 22 
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5. przedmiar robót – zagospodarowania terenu, utwardzenie i ogrodzenie – 

załącznik nr 23 

6. przedmiar robót instalacji sanitarnej - załącznik nr 24 

7. przedmiar robót instalacji elektrycznej – załącznik nr 25 

 

W przypadku gdy rozwiązania zawarte projekcie wykonawczym lub przedmiarze 

będą sprzeczne z projektem budowlanym – za nadrzędny uznawany jest projekt 

budowlany.  

W trakcie prowadzenia budynek ten będzie użytkowany. W związku z powyższym 

prace uciążliwe (mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników ) należy wykonywać 

w sposób niekolidujący z podstawową funkcją budynku tj. po godzinach pracy (w dni 

robocze po godz. 1500) lub w dni wolne od pracy. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach 

przewidzianych w Art 67 ust 1 pkt. 6 Ustawy Pzp w przypadku zwiększenia zakresu 

robót remontowo - budowlanych do wartości 40% zamówienia podstawowego. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1). Rozpoczęcie robót - Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót w terminie 

ustalony w toku przekazania terenu budowy   

2). Zakończenie robót:  

ZADANIE A - Przebudowa budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu 

zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2  - najpó źniej do 30 czerwca 

2013 roku 

ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynku 

zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1 – najpó źniej do 30 listopada 2013 

roku. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia 

okoliczności, które Zamawiający przewidział w SIWZ i ogłoszeniu. 
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§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej 

oraz STWiOR; 

2. Zapewnienie od dnia rozpoczęcia realizacji robót nadzoru inwestorskiego; 

 3. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

4. Wskazanie Wykonawcy przyłączy wody i energii oraz ustalenie w formie 

pisemnej zasad poboru i rozliczenia kosztów; 

5.     Dokonanie odbioru końcowego dla każdego zadania , o którym mowa  w § 2. 

6.     Wyznaczenie terminu i przeprowadzenie odbioru ostatecznego o którym mowa 

w § 11; 

7. Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy 

wynikających z umowy, na podstawie złożonych przez Wykonawcę faktur VAT 

wraz ze wskazanymi w umowie i stosownie potwierdzonymi dokumentami. 

§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, należy w szczególności: 

1. Terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z: 

1). postanowieniami umowy; 

2). dokumentacją projektową i STWiOR ; 

3). uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia 

robót budowlanych; 

4). obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy 

Prawo budowlane oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy i 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy; 

2. Zapewnienie do realizacji przedmiotu umowy kadry z wymaganymi 

uprawnieniami, 
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3. Wskazanie kierownika budowy (jedną osobę dla całości przedmiotu umowy), do 

którego obowiązków należeć będzie nadzór, kontrola jakości wykonywanych 

robót budowlanych oraz koordynacja prac.  

4. Zawiadomienie Zamawiającego w formie pisemnej o zauważonych wadach 

w dokumentacji projektowej niezwłocznie po ujawnienia wad, bez względu na 

skutek z nimi związany. 

5.   Zapewnienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przestrzegania 

przepisów bhp, ppoż a w szczególności przepisów dotyczących zagospodarowania 

odpadów powstałych podczas realizacji robót.  Wykonawca zobowiązany będzie 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako 

warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie 

materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 

z późn. zm.) oraz przekazaną dokumentacją projektową i STWiOR, a także przy 

użyciu sprzętu, zapewniającego należyte wykonanie zamówienia. 

7. Przedkładanie Zamawiającemu na każde żądanie dokumentów stwierdzających 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem. Zamawiający ma prawo w 

każdym momencie realizacji umowy zażądać użycia materiałów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania 

materiałów, jeżeli nie będą one zgodnie z wymaganiami określonymi 

w przepisach prawa, ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych 

materiałów. 

8. Wykonanie, nie później niż przed przystąpieniem do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy wszystkich - wymaganych dokumentacjami i przepisami - 

prób, badań, pomiarów, rozruchów i uruchomienia urządzeń i prawidłowego 

działania instalacji, a w razie takiej potrzeby włącznie z dostarczeniem 
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niezbędnych do ich przeprowadzenia materiałów i innych środków oraz 

zapewnieniem udziału niezbędnych przedstawicieli instytucji zewnętrznych. 

9. Kompletowanie w trakcie realizacji robót i przekazanie Zamawiającemu w 1 dniu 

rozpoczęcia odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności protokołów prób, 

badań, pomiarów, rozruchów i uruchomienia, urządzeń i prawidłowego działania 

instalacji, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, atestów i certyfikatów na 

wbudowane materiały i urządzenia. 

10. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za materiały i urządzenia użyte do 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru 

końcowego. 

11. Utrzymywanie należytego porządku na terenie budowy oraz wykorzystywanych 

ciągach komunikacyjnych bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, 

usuwanie po zakończeniu pracy wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych 

materiałów, odpadów oraz śmieci. 

12. Pokrywanie kosztów i wywozu nieczystości stałych wytworzonych w toku robót. 

13. Uporządkowanie przed przystąpieniem do odbioru końcowego terenu budowy i 

przekazanie Zamawiającemu. 

14. Współpraca i wykonywanie zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych 

z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

15. Współpraca z  podwykonawcami, w tym ustalenie technicznych i terminowych 

warunków realizacji robót w sposób eliminujący wszelkie spory. 

16. Uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego. 

17. Sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na terenie 

budowy. 

18. Zgłaszanie w sposób zgodny z umową, robót do odbiorów i uczestniczenie w ich 

dokonywaniu. 

19. Usuwanie w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru wszelkich wad 
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i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie trwania robót, przy 

odbiorach oraz w trakcie okresu i rękojmi . 

20. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na umieszczanie swoich 

znaków firmowych na terenie budowy. 

21. Powiadamianie Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy o: 

1). zmianie swojej siedziby lub nazwy, 

2). zmianie osób reprezentujących, 

3). wszczęciu w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, 

układowego lub likwidacyjnego, 

4). zawieszeniu działalności Wykonawcy, 

5). innych sprawach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim w okresie 3 lat od 

jego zakończenia uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy informacji 

istotnych dla Zamawiającego np.: dotyczących zainstalowanego w obiektach 

systemu zabezpieczeń. W tym zakresie Wykonawca odpowiada również za 

pracowników i podwykonawców 1, których skieruje do realizacji przedmiotu 

umowy. 

23. Wykonawca stwierdza, że sprawdził dokumentację przetargową, był na miejscu 

realizacji przedmiotu umowy i zapoznał się z miejscowymi warunkami, które mogą w 

jakikolwiek sposób wpłynąć na wykonanie zamówienia. 

§ 6 

1. W celu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części robót podwykonawcom. 

2. Wykonawca może zlecić wykonanie robót wyłącznie podwykonawcom mającym 

odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą w następującym trybie: 

1). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą; 

2). w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu, Zamawiający może podając 
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uzasadnienie zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy, co jest 

równoznaczne z odmową udzielenia zgody; 

3). w przypadku odmowy, o której mowa pkt 2 Wykonawca ponownie przedstawi 

projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający 

zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 

4. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia 

projektu umowy nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z 

podwykonawcą, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 4. Skutki wynikające 

z tak zawartej umowy obciążają Wykonawcę. 

6. Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1). zakres robót przewidzianych do wykonania; 

2). terminy realizacji; 

3). wynagrodzenie i terminy płatności; 

4). tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania 

przedmiotowej umowy. 

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kopię każdej umowy zawartej z 

podwykonawcą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Przy każdorazowej zmianie umowy, dokonywanej przez Wykonawcę, stosuje się 

odpowiednio przepisy niniejszego tytułu. 

9. Wykonawca w umowach z podwykonawcami jest zobowiązany do zawarcia 

odpowiednich postanowień o obowiązku uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z 

dalszymi podwykonawcami. 

10. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany osób odpowiedzialnych za 

realizację umowy ze strony Wykonawcy, a także zmiany podwykonawcy, a 
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Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w 

szczególności w przypadku: 

1). nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 

2). realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

3). opóźnienia robót względem ustalonych w umowie terminów. 

11. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z 

pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, których zachowanie lub jakość 

wykonanej pracy udokumentuje jako niewłaściwe. 

12. Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego za wykonane roboty. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 

działania lub zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to 

działania lub zaniechania jego własnych pracowników. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę mogącą wyniknąć dla 

Zamawiającego z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty 

wykonywane przez podwykonawców. 

15. Wszelkie postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do 

dalszych podwykonawców. 

§ 7 

1. Zamawiający wykonuje swoje obowiązki oraz realizuje uprawnienia 

samodzielnie. 

2. Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: 

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

     tel. ………………………………............................. ...………………………………….. 

3. Nadzór autorski nad realizacją projektu sprawują autorzy projektów. 

4. Wykonawca może wezwać na budowę osobę pełniącą nadzór autorski wyłącznie 

za pośrednictwem zamawiającego. 

5. Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie 

……………………………………………………………………………………………… 
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      tel.………………………………………………………………….. 

§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót, że istnieje konieczność 

wykonania robót nieobjętych przedmiotem umowy bez wykonania, których 

niemożliwe jest wykonanie zamówienia podstawowego jest on zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.Podstawą do określenia zakresu rzeczowego w/w robót (zamówienia 

dodatkowego) jest protokół konieczności sporządzony przez Kierownika budowy z 

udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzony przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia dodatkowego Wykonawcy 

niniejszej umowy na podstawie odrębnej umowy.   

4. Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia dodatkowego ustalone 

zostanie w drodze negocjacji zgodnie z postanowieniami art. 66 ust 1 Ustawy Pzp. 

5. Jako podstawa do negocjacji wysokości wynagrodzenia przyjęte zostaną 

kosztorysy  sporządzone przez Wykonawcę i   sprawdzone   przez   inspektora   

nadzoru.   Podstawę ich sporządzenia powinny być: 

1) w pierwszej kolejności - ceny jednostkowe robót tożsamych ujętych w 

kosztorysie ofertowym; 

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny 

jednostkowe robót nie wyższe niż średnie ceny obowiązujące na danym 

terenie, wynikające z   ogólnodostępnych   publikacji   branżowych,   

obowiązujące   w   dacie   ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia 

dodatkowego. 

6.W przypadku braku możliwości ustalenia wynagrodzenia w sposób, o którym mowa 

w ust. 5 pkt l i 2 Wykonawca zobowiązany jest dokonać kalkulacji cen 

jednostkowych robót metodą kalkulacji szczegółowej przyjmując: 

1)  stawki roboczogodzin, narzuty kosztów pośrednich i zysku, ceny materiałów i 

pracy sprzętu, nie wyższe niż średnie stawki obowiązujące na danym terenie, 

wynikające z ogólnodostępnych publikacjach branżowych, obowiązujące w 
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dacie ustalania wynagrodzenia Jeżeli w publikacjach branżowych nie ujęto 

niezbędnych do dokonania kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala się według 

cen producentów albo handlowców, cen baz sprzętowo-transportowych albo 

usługodawców, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego; 

2) katalogi nakładów rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w środowiskowych 

metodach kosztorysowania robót i jako uzupełniające katalogi na prawach norm 

zakładowych oraz analizę indywidualną. - do ustalania jednostkowych nakładów 

rzeczowych. 

7. Wykonawcy nie wolno realizować robót, o których mowa w ust 1 bez zawarcia 

odrębnej umowy. Wszelkie samodzielne działania Wykonawcy w tym zakresie nie 

będą akceptowane i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych. Wyjątek 

stanowią roboty, których wykonanie jest konieczne w celu zapobieżenia zagrożeniu 

życia lub zdrowia pracowników lub osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca 

powiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności ich wykonania i 

niezwłocznie przystępuje do realizacji robót. 

8.W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót zamiennych, 

Zamawiający powierza ich wykonanie dotychczasowemu Wykonawcy na podstawie 

aneksu do umowy, z uwzględnieniem postanowień art. 144 Pzp. 

9. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawcy nie przy sługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 

odbioru końcowego każdego zadania wpisem do dziennika budowy oraz na piśmie 

najpóźniej 15 dni przed terminem określonym w § 3. 

2. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru przedmiotu umowy i 

rozpocząć czynności odbioru końcowego nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

3. Podstawą odbioru końcowego jest: 

1) potwierdzenie zakończenia robót przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku 
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budowy; 

2) dostarczenie    przez    Wykonawcę    kompletnej     dokumentacji 

powykonawczej ze   wszystkimi   zmianami   naniesionymi   na   niej,   

dokonanymi   w   toku  robót, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z 

potwierdzeniem jej wniesienia do zbioru map, protokołów prób, badań, 

pomiarów, rozruchów i uruchomienia maszyn, urządzeń i prawidłowego 

działania instalacji, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, atestów i 

certyfikatów na wbudowane materiały i urządzenia; 

3) dostarczenie kompletu dokumentów dotyczących wyrobów budowlanych 

użytych do robót oraz dostarczenie wymaganych uprawnień zgodnie z STWiOR; 

4) dostarczenie zamawiającemu dokumentów potwierdzających zagospodarowanie 

odpadów wytworzonych w toku wykonania zamówienia  

5) oświadczenie kierownika budowy dotyczące zgodności wykonanych robót z 

projektem budowlanym oraz przepisami i normami; 

6) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust.  3, powinny być przekazane Zamawiającemu 

w oryginale, najpóźniej w  1 dniu odbioru końcowego. 

5.   Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

6.  Komisja, o której mowa w ust. 3 powoływana jest przez Zamawiającego. W skład 

komisji wchodzą: przedstawiciel Zamawiającego, inspektor (inspektorzy) nadzoru 

inwestorskiego, przedstawiciel     Wykonawcy,     kierownik     budowy, 

podwykonawcy, a także w miarę potrzeby inne osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego. 

7.    Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 14 

dni roboczych od daty ich rozpoczęcia. 

8.  Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nadające się do 

usunięcia, limitujące dalsze prowadzenie czynności odbioru, Zamawiający przerwie 
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odbiór końcowy do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad zostanie 

określony przez komisję w protokole przerwania odbioru końcowego. 

9.  Jeżeli   w  trakcie  odbioru  końcowego   zostaną  stwierdzone   wady  nienadające  

się do usunięcia, wówczas: 

1) o ile nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie przy uwzględnieniu 

skali utraty wartości użytkowej lub innej, w zakresie, której wadę stwierdzono; 

2) o    ile    wady    uniemożliwiają    użytkowanie    przedmiotu    umowy    

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy. 

10.Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego  o  usunięciu wad.  

Postanowienia ust. 4-7. stosuje się odpowiednio. 

11.Odbiór końcowy powinien być stwierdzony na piśmie w formie protokołu 

podpisanego przez obie strony umowy. 

12.Data podpisania protokołu odbioru końcowego stanowi datę przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, tj. datę zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy. 

§ 10 

1. Odbiór ostateczny następuje najpóźniej w dniu upływu okresu rękojmi. 

2. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający. 

3. Odbiór ostateczny powinien być stwierdzony na piśmie w formie protokołu 

podpisanego przez obie strony umowy. 

§ 11 

1. W przypadku, gdy wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu polisy 

ubezpieczenia, która nie pokrywa wysokości powstałej szkody, Zamawiający 

może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6.  Ubezpieczenie, o których mowa w ust. 1, musi pozostać w mocy przez cały czas 

trwania umowy, aż do końcowego odbioru robót budowlanych. W przypadku, gdy 
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Wykonawca nie przedłuży ważności ubezpieczenia Zamawiający ma prawo 

przedłużenia ubezpieczenia obciążając jego kosztem Wykonawcy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo 

potrącenia kosztów opłaconej składki z najbliższej faktury.  

§ 12 

1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

stanowić będzie kwota podana w „Formularzu Oferty”. 

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 

632 Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że nie będzie on mógł żądać 

podwyższenia wynagrodzenia określonego w ofercie – ma on obowiązek 

wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej w zakresie 

określonym w Przedmiarach Robót oraz w sposób określony w Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, za cenę wskazaną w 

„FORMULARZU OFERTY.”  

2 Wynagrodzenia Wykonawcy (cena oferty) z tytułu realizacji przedmiotu umowy: 

ZADANIE A -  Przebudowa budynku Muzeum Okr ęgowego w Sieradzu 

zlokalizowanego przy ul. Dominika ńskiej 2   wynosi brutto (z podatkiem VAT): 

..............................................................................................................................zł  

      (słownie złotych ............................ .............................................................../100). 

ZADANIE B - Adaptacja i rozbudowa dla potrzeb muzealnych budynk u 

zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1 wynosi brutto (z podatkiem VAT): 

............................................................................................................................zł 

(słownie złotych: ................................. ......................................................../100). 

 

3 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 odpowiada zakresowi robót 

przedstawionemu w Ofercie Wykonawcy z dnia ……………………………..2013 r. 

 Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, 

porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i 

późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 
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związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji 

powykonawczej, podatku VAT oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

§ 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest na podstawie faktury  VAT wystawionej przez 

Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru.  

1). Dane Zamawiającego do wystawienia faktur VAT: 

MUZEUM OKRĘGOWE W SIERADZU 

98- 200 Sieradz, ul. Dominika ńska 2, NIP 827-11-30-090 

2). Wykonawca dostarczy bądź prześle fakturę na w/w adres. 

 

§ 14 

W przypadku wykonywania części robót przez podwykonawców zapłata należności 

za wykonane i odebrane roboty jest realizowana w następujący sposób: 

1). Wykonawca składając fakturę dokonuje w niej stosownego podziału należności 

pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę; 

2). Zapłata całości należności za wykonane roboty następuje na rzecz Wykonawcy z 

zastzreżeniem pkt 3); 

3).  Wykonawca wraz z fakturą przedłoży dokument potwierdzający dokonanie 

przelewu na konto podwykonawcy, kwoty brutto należnej mu za wykonane roboty,  

4). W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w 

pkt 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej 

podwykonawcy z faktury, do momentu dostarczenia dokumentu. 

5)   Zamawiający jest zobowiązany wezwać wykonawcę do dostarczenia w terminie 3 

dni od daty złożenia faktury dowodu, że roszczenie podwykonawcy zostały 

zaspokojone,  

6) Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w pkt 5) Zamawiający zapłaci 

podwykonawcy należne wynagrodzenie, w kwocie nie wyższej niż wskazana w 

fakturze. 
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§ 15 

1. Należność za wykonanie robót wymienionych w fakturze płatna będzie 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 

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

(wskazany w Ofercie), w terminie ………………. dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

2. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 16 

1. Wykonawca udziela rękojmi na wady fizyczne wykonanych robót. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie ……….. miesi ęcy  licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od 

Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu 

na wysokość związanych z tym kosztów. O wadach, które ujawnią się w okresie 

rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie 

pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady w możliwie najkrótszym 

terminie, lecz nie dłuższym niż 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia, za wyjątkiem 

 wad, dla których czas naprawy nie powinien przekraczać 12 godzin. 

5. W przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia wady w terminie, o którym 

mowa w ust. 4, niewynikającym z przyczyn obciążających Wykonawcę, 

Zamawiający wyznaczy inny termin, w którym usunięcie wad winno nastąpić. 

6. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt 

Wykonawcy. W przypadku nie zwrócenia przez Wykonawcę w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zostaną one 
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pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia wniesionego przez 

Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kwoty, 

stanowiącej powstałą różnicę, na zasadach ogólnych. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający odstępuje od umowy w następstwie wykonania 

prawa z rękojmi, uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na 

zasadach ogólnych, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 17 

1 Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowiły kary 

umowne naliczane Wykonawcy z następujących tytułów: 

1). Za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w umowie, że wynikło z okoliczności występujących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 13 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2). Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i 

rękojmi, chyba, że wynikło to z okoliczności występujących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 13 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3). Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 

końcowego, chyba, że wynikło z okoliczności występujących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 13 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

4). Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust 1. 

2. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów z powodu siły wyższej nie są 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umową i nie powodują   

jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 
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3.   Każda ze stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 1 zobowiązana 

jest poinformować drugą stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego 

zaistnienia. 

§ 18 

1. W przypadku szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, kwoty te stają się wymagalne,  

3. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 

trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

5. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego, należy wpłacać 

………………………………………………………………………………………………

…….. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Zamawiającego. 

§ 19 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

1). zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót, o co najmniej 7 dni, 

liczonych od daty przekazania terenu budowy; 

2). Stwierdzenia istnienia wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających 

właściwe użytkowanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca: 

1). zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś 

przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 
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2). narusza określone w umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami; 

3). nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w 

protokole odbioru; 

4). wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i 

dokumentacją projektową lub w sposób wadliwy, używa materiałów i 

urządzeń nieposiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z 

zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. 

5)    wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 30 dni licząc od 

dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy. 

5. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 20 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia 

przez Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, o co najmniej 30 dni 

w stosunku do ustalonych terminów zapłaty. 

2. O odstąpieniu od umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego pisemnie. Wszelkie skutki związane z odstąpieniem następują w 

terminie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu, jednak nie krótszym niż 14 

dni od dnia, w którym Zamawiający otrzymał oświadczenie. 

§ 21 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca 

jest zobowiązany do: 

1). sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego 

robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy 
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według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie na 

koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów, 

2). zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na 

terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej 

strony, która spowodowała odstąpienie; 

3). pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w 

wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w § 24 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

1). dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających; 

2). przejęcia terenu budowy; 

3). zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy. 

3. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio 

postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 22 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają  zachowania pod rygorem 

nieważności formy pisemnej (aneksu). 

2. Zmiana innych postanowień zawartej umowy możliwa będzie m.in. w przypadku:  

1) przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości robót 

warunków atmosferycznych, konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 

wykonania ratowniczych prac wykopaliskowych, 

 

2) zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, lub sposobu wykonania – 

wykonanie robot zamiennych.   

 

 3. Nie stanowi zmiany umowy: 

1). zmiana adresu do korespondencji; 
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2). utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. 

Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych; 

3). zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 dokonywane są w drodze jednostronnego 

pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go 

drugiej stronie. 

5. Strony powinny zobowiązać się do wzajemnego informowania o wszelkich 

zmianach adresów, z zastrzeżeniem, że jeżeli którakolwiek ze stron nie 

powiadomi drugiej strony o zmianie adresu i z tej przyczyny nie dokona odbioru 

korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na ostatnio podany adres, 

będą uważane za prawidłowo doręczone. 

6. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy powinny być rozstrzygane 

w pierwszej kolejności w drodze porozumienia stron. W przypadku braku takiego 

porozumienia, tj. po upływie 31 dni od przekazania propozycji rozwiązania, 

wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, Prawa budowlanego oraz inne mające 

związek z realizacją przedmiotu umowy. 

8. Integralną część umowy stanowią jej załączniki. 

9. Umowę należy sporządzać w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
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