
 
 

 
 

 



§1  
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  
tel.(048) 617-10-08, faks (048) 617-10-61 
poczta elektroniczna (e-mail): powiat@szydlowiecpowiat.pl  
adres internetowy: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
NIP  7991963340 
REGON  670223215 

 
§2  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Przetarg nieograniczony - zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 
2. Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro, 
natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro. 

4. Zamówienie nie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej. 
5. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy:  
1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, 
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
5) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe  będą zawierać taką samą cenę. 
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 

ofert,  
2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
 

§ 3  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa 
schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami 
i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego 
w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty:  
1) budowa szybu windowego, 
2) montaż windy wg wytycznych dostawcy urządzenia 
3) wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania dźwigu i platformy śrubowej 
4) wykonanie prac wykończeniowych w części objętej zakresem zamówienia 
5) wykonanie schodów zewnętrznych  
6) dostawa i montaż podnośnika śrubowego wg wytycznych dostawcy urządzenia 
3. Opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie pozytywnej decyzji o bezwarunkowym 

dopuszczeniu przez UDT dźwigu i podnośnika śrubowego do eksploatacji. Wszystkie koszty związane 
z dopuszczeniem dźwigu i podnośników śrubowych do eksploatacji pokrywa Wykonawca. Zamawiający wybrał 
dźwig o następujących parametrach: 

1) napęd hydrauliczny  
2) wym. wewnętrzne kabiny dźwigu 110 cm x 140 x 217 cm  
3) kabina nieprzelotowa, ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej, podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną 

gumową, poręcz okrągła wykonana ze stali nierdzewnej, oświetlenie jarzeniowe, sufit podwieszany ze stali 
nierdzewnej, oświetlenie awaryjne, wentylator, 

4) kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej wraz z piętrowskazywaczem, kasty wezwań ze stali nierdzewnej, kaseta 
parter wraz z piętrowskazywaczem, 

5) ilość przystanków /drzwi 3/3 
6) drzwi kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej, 
7) drzwi przystankowe wykonane ze stali nierdzewnej  
8) zjazd kabiny na przystanek podstawowy po zaniku napięcia, intervox, wyświetlacz przeciążenia kabiny (także 



informacja głosowa), fotokomórka drzwi kabinowych, gong 
9) udźwig 630 kg  
10) podnośnik śrubowy o parametrach: napęd śrubowy, wysokość podnoszenia 1300 mm. 
4. Uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu dźwigu i podnośnika śrubowego do eksploatacji. 
5. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji dźwigu i podnośnika 

śrubowego. 
6. Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i konserwacji windy i podnośnika śrubowego w okresie 

36 miesięcy od dnia protokolarnego końcowego odbioru. 
7. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać oględzin terenu i jego otoczenia oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą 
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie zobowiązuje się do: 
1) Zorganizowania i zabezpieczenie placu budowy. 
2) Przystąpienia do robót niezwłocznie po wprowadzeniu na plac budowy. 
3) Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej, wiedzą 

techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ. 
4) Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym. 
5) Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie 

z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej na teren budowy i zaplecza 
stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie 
wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada 
za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót. 

6) Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców. 
7) Stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia 

hałasu. 
8) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia. 
9) Ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne. 
10) Protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót. 
11) Przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego. 
12) Wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

13) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych 
w dokumentacji projektowej oraz SIWZ i przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót 
w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 
od założonych w dokumentacji projektowej. 

14) Przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą atestów 
i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów 
przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) użytych przy realizacji zamówienia 
materiałów budowlanych. 

15) Likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu. 
9. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają: 
1) Dokumentacje projektowe stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ 
2) Przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 4 do SIWZ. 
10 UWAGA! Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak 
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, 
aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia 
materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe 
tych urządzeń. 
11. Wzór umowy 
12. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45313100-5 Instalowanie wind, 45210000-2 - Roboty 

budowlane w zakresie budynków 
13. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 36 miesięcy 

(szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i rękojmi we wzorze umowy). 
 

§ 4  
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia do dnia 20 grudnia 2013 r.  
 

 



§ 5  
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA  

TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wskazanie przez Wykonawcę, że zrealizował w okresie ostatnich 
5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty 
budowlane polegające na budowie szybu winy wraz z dostawą i montażem windy w budynku użyteczności 
publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 
Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub 
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

3) Dysponowania potencjałem technicznym. 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub 
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje, bądź będzie 
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia danej 
specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: 

a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 
oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty 
budowlanej dotyczącej budowy szybu winy wraz z dostawą i montażem windy w budynku użyteczności publicznej 
o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. brutto. Osoba ta winna mieć doświadczenie zawodowe – 3 lata stażu pracy 
na samodzielnym stanowisku jako kierownik robot. 

b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto. Osoba ta winna mieć 
doświadczenie zawodowe – 3 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku jako kierownik robot. 
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub 
jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.  
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub 



jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie przez te podmioty. 

 
§ 6  

INFORMACJE O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY Z DNIA 
29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 

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, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 
specyfikacji. 

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub 
odpowiadające wymaganym uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów zgodnie z zapisem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 
243, poz. 1623 ze zm.). Dla osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (poza 
rzeczpospolitą Polską), oświadczenie, że uzyskał decyzję o uznaniu ich kwalifikacji zawodowych i są uprawnione 
do wykonywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji w budownictwie (art. 5 ust. 2 pkt 4 
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.) w związku z art. 12a ustawy Prawo budowlane). Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

5) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brać udział w realizacji 
części zamówienia należy przedłożyć również oświadczenia i dokumentu wymienione w pkt 2 dotyczące tych 
podmiotów. 

3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa 
wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 11 do SIWZ, 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 12 do SIWZ. 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada: 

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że 



a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – 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, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

5. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-2 
1) wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907)– wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do SIWZ. 

3) Wykonawca 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów 
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 
§ 7  

INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA ZOBOWI ĄZANY JEST ZAŁ ĄCZYĆ 
DO OFERTY POD RYGOREM ODRZUCENIA 

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń 
i załączników: 

1) wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
2) wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.: 
− poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
− gwarancji bankowej; 
− gwarancji ubezpieczeniowej lub 
− poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 
Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji 
przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium 
wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób 
trwały dokumentu wadium z ofertą.  

 
§ 7a  

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum) w rozumieniu art.. 23 ustawy. 
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa; 

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie; 
3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy; 
4) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 
5) Wypełniony formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa 

i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika; 
6) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający zażąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 



Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia 
oferty. 

 
§ 8  

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń  I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Powiat 
Szydłowiecki, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 lub faksem (48) 617-10-61. 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
4. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Magdalena Kisiel tel. 

(48) 6177000 wew. 80  
§ 9  

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wpłacić lub wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł 

(słownie: sześć tysięcy złotych) 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach:  
1) w pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 
3. Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania z ofertą. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić 

włącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 Pekao S.A. 
O/Szydłowiec, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (określony w § 12 pkt 1 
siwz) środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. 
Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 

5. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione 

w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi 
uznanie rachunku zamawiającego. 
UWAGA: wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy 
Wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego banku. 

 
§ 10  

TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. w dniu 25.09.2013 r., 
koniec terminu związania ofertą upływa 24.10.2013 r. 

 
§ 11  

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku  polskim. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 



4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć 
właściwe umocowanie prawne. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści 
niniejszej specyfikacji. 

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  dekompletacji zawartości 

oferty.  
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym 
opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym adres Wykonawcy oraz oznaczenie 

12. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej nieprzezroczystej kopercie, które będą: 
„OFERTA PRZETARGOWA – BUDOWA SZYBU WINDY WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WINDY 
WEWNĘTRZNEJ, BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM 
PODNOŚNIKA ŚRUBOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI I OSPRZĘTEM, 
PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU STAROSTWA 
POWIATOWEGO W SZYDŁOWCU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 170” i „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 
25.09.2013 r. GODZ. 10:15” oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. 

13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej 
kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. 
Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również 
w formularzu oferty. 
UWAGA! Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą 
SN z 20 października 2005 (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

§ 12 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 
25 września 2013 roku do godziny 10:00. W przypadku złożenia oferty po terminie ich składania Zamawiający 
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie, a następnie zwróci ją po upływie terminu do wniesienia 
odwołania (art. 84 ust. 2 ustawy). 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 25 września 2013 r. o godzinie 10:15 w swojej 
siedzibie- sala konferencyjna. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania 
zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

§ 13 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto, która 
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia zgodnie z definicją tego wynagrodzenia podaną w m.in. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Oznacza to, że wykonawca przygotowując ofertę oprócz prac i obowiązków 
wynikających z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i wzoru umowy, powinien przewidzieć wszystkie 
koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne 
dla prawidłowej jego realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić m.in. koszty robót przygotowawczych, 
porządkowych, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, obsługi geodezyjnej 
w trakcie realizacji zamówienia, wykonania dokumentacji powykonawczej i innych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
składanej oferty. W związku z powyższym zalecane jest szczegółowe zapoznanie się przez Wykonawców 
z dokumentacją przetargową i sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Niedoszacowanie, 
pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia ceny 
ofertowej określonej w ofercie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o dokumentację projektową udostępnioną przez 
zamawiającego: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót oraz wzór umowy. Przedmiary 



robót stanowią tylko element pomocniczy. W przypadku różnic pomiędzy przedmiarami a projektami 
wykonawczymi należy przyjąć jako podstawę projekty wykonawcze. 

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej na terenie przyszłej inwestycji. Jednakże nic nie stoi na 
przeszkodzie, a nawet wskazane jest, aby wykonawca dokonał takiej wizji samodzielnie. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
7. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
8. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 
1) Punkty liczone będą według następującego wzoru: 

 
najniższa cena ofertowa brutto 

C = ------------------------------------------ x 100 x waga kryterium 
cena brutto oferty badanej 

 
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą 

liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

§ 14 
KRYTERIA OCENY OFERTY 

cena – 100 % 
 

§ 15 
INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWC Ę 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZN EGO 
1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, 
albo 10 dni jeśli zostało przesłane listem poleconym. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu podanego w ust. 
1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty 
oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zawiadomieniu 
w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być 
zawarte mniej korzystne postanowienia niż we wzorze umowy. 

6.  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana 
za najkorzystniejszą, Wykonawcy tworzący Konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy 
na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy Konsorcjum. 

7. Wykonawca przedłoży kopie uprawnień budowlanych zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. 
8. Przed podpisaniem umowy wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
§ 16 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem 
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach : 
1. w pieniądzu na konto zamawiającego  
2. w poręczeniach bankowych  
3. w gwarancjach bankowych 
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 



z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń 
zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zapisami art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy.” 

§ 17 
WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów 
przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 
zawartych w ofercie.  

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7. 
4. Zamawiający może naliczyć kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy. 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w odniesieniu do: 
1) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wyłącznie w związku ze zmianą ustawowej stawki VAT dla całości lub 

części przedmiotu umowy, 
2) terminu realizacji przedmiotu umowy wyłącznie gdy: 

a) Występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe niskie dobowe temperatury, 
długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią 
określoną w dokumentacji projektowej – fakt ten musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami oraz 
wpisem w dzienniku budowy. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu o czas występowania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych; 

b) Działania siły wyższej. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu przez okres trwania siły wyższej. 
Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 
niezależnie od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec; 
za siłę wyższą uważa się również klęski żywiołowe, katastrofy, mające wpływ na terminowość wykonania 
robót; 

c) Konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, 
których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zamiany kolejności wykonania 
robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one 
dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

d) Konieczności zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich zlecenia, 
rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 

3) z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika 
budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, 
nieprzewidziane zmiany organizacyjne); 

4) zmian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy w postaci pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§ 18 
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
szkodę. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp w postaci: odwołania 
do Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp tj.: 

1) wyboru trybu z wolnej reki (przy udzielaniu zamówienia dodatkowego), 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 



 



 
Załącznik Nr 1 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
................................................................... 

(nazwa i siedziba oferenta) 
................................................................... 
................................................................... 

 
Powiat Szydłowiecki  

reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
pl. M. Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 
 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ......................................... podejmujemy się wykonania 

zadania pn. „Budowa windy wewnętrznej i budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika 

śrubowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170” za całkowitą cenę ofertową 

brutto ………………………….. 

(słownie: ...........................................................................................................................................................................) 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia 

oferty wynosi: ………. %, tj.  …………………. zł 

(słownie: ...........................................................................................................................................................................) 

 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie 

nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami) 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, znane nam są 

warunki wykonania robót, projekt budowlany i na nie zgadzamy się. 

3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy i znany nam jest jego stan faktyczny. Wszelkie 

poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.  

4. Ofertą niniejszą uważamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert 

tj. do dnia …………………... 

5. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić podwykonawcom* wymienionym 

w załączniku Nr ...... 

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy. Gwarancja jakości obowiązuje od dnia 

następnego po dokonaniu odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy i biegnie równolegle 

z okresem udzielonej gwarancji jakości.  

8. Termin zakończenia zadania deklarujemy na dzień ......................................... 

9. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 



stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907.) zostały załączone do 

oferty. 

10. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych 

informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający. 

11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy */Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 
 

*/ niepotrzebne skreślić 
 

12. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny ofertowej oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.  

13. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami 

uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postepowania należy kierować na adres…………………………… 

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

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

tel/faks: ………………………………………………………………………………………………………………... 

15. Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 

1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5) …………………………………………………. 

 
 
 

........................................      ..................................        ……….................................................                                            
      Miejscowość,  data  Pieczęć firmowa wykonawcy                     /podpis i pieczęć upełnomocnionego 
                                                                                                                       przedstawiciela  Wykonawcy/                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

…………………………………………………….. 
                  Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
ZZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 PKT 1-4 USTAWY PRAWO ZAMÓ WIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Przystępując do postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn.: „Budowa windy wewnętrznej i budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego 

w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170”. 

Ja/My (imię i nazwisko ) : ………………………………………………………………………....................................... 

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

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy : ………………………………………………………………………… 

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczamy, że : 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonania określonych czynności lub działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie 

dysponuję/emy potencjałem technicznym 

lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 

dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

lub*( niepotrzebne  skreślić) 

przedstawię/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, 

3. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 

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

  /miejscowość, data/                                        /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/ 
 
 
 
Uwaga ! 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie powinno być 
złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 3 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 4 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 5 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
Nazwa i adres Wykonawcy lub nazwy i adresy 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia 

 
 
 

WYKAZ  ROBÓT / DO ŚWIADCZENIE  ZAWODOWE /  
 

Lp.   Charakterystyka  roboty 
budowlanej-nazwa , miejsce 

wykonywania i zakres, krótki opis 

Wartość robót 
budowlanych 

brutto (zł) 

Termin 
wykonania 

od – do (formuła) 
dzień/miesiąc/rok 

Nazwa i adres 
Odbiorcy robót 
budowlanych 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Uwaga : 
Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę 
 
 
 
…………………………………….. dnia …………………………. 
 
                                                                                 
 
                                                                                                                   ………………………………………… 
                                                                                                                    podpis osoby uprawnionej  
 

 



załącznik Nr 6 do specyfikacji 
                       Istotnych Warunków Zamówienia 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TE MAT ICH 

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DO ŚWIDCZENIA NIEZB ĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAK ŻE ZAKRESU 
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNO ŚCI  

 
Informacje na temat doświadczenia 

 
Rodzaj  

specjalności 
Numer uprawnień 
 i data ich wydania 

Imi ę i nazwisko osoby, 
która pełnić będzie 
poszczególne funkcje 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 
 

Staż  
pracy 

Nazwa, zakres 
zadania 

Wartość 
brutto robót 

Zleceniodawca Pełniona 
funkcja 

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

powtórzyć tabelę w razie konieczności 
 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 



 
załącznik Nr 7 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

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

(miejscowość i data) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa windy 

wewnętrznej i budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika 

śrubowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170” 

i działając w imieniu 

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

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

(nazwa Wykonawcy) 
 
 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia oraz są członkami właściwego samorządu zawodowego. 

 
 
 
 
 

.............................................................. 
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WZÓR UMOWY 
Zał. nr 8 do siwz 

UMOWA NR:………………………. 

zwana dalej „Umową" 

zawarta w dniu .........................roku w Szydłowcu pomiędzy Powiatem Szydłowieckim, 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, reprezentowanym przez 
1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu …………………………………………….., 
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym", 
a 
z siedzibą w ..........................  przy ul .........................................., zarejestrowanym/ą/ w 
NIP .................................... REGON...........................  
reprezentowanym przez: 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą" 

 
W  w yn i k u  wyb o r u  o f e r t y  W yk o n a w c y  d o k o n an e g o  

w  p o s tęp o w a n i u  o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie: 
„Budowa windy wewnętrznej i budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem 
podnośnika śrubowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 
170” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę treści 
następującej: 

§1  
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
windy wewnętrznej i budowie schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem 
podnośnika śrubowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. 
Kościuszki 170. 

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych szczegółowo 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ" załącznik nr 1 do umowy) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa windy 
wewnętrznej i budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika 
śrubowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170”, 
wykonanie wszelkich prac i obowiązków wynikających z postanowień Umowy, między 
innymi obowiązków związanych z przygotowania dokumentacji odbiorowej. 
Wykonawca, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
ofertą zobowiązuje się wykonać z należyta starannością przedmiot Umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty i prace objęte przedmiotem Umowy z 
zachowaniem wymaganej jakości, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązujące przepisy i normy oraz w terminach określonych w Umowie. 
Oferta wykonawcy stanowi integralną część Umowy (załącznik nr 2 do Umowy) 

3. Wykonawca - pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w § 8 zobowiązuje 
się do wykonania i złożenia u Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy: - szczegółowego kosztorysu robót budowlanych. W/w dokument, złożony 
u Zamawiającego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 
§2  

Termin wykonania przedmiotu Umowy 
1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 



20 grudnia 2013 r. 
2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę - potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – 
gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej 
dokumentacji odbiorowej. 

3. Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest 
uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania 
których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca. Zgłoszenie dla swej 
skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora nadzoru o faktycznym 
ostatecznym zakończeniu wszystkich robót. Do zgłoszenia Wykonawca obowiązany 
jest załączyć dokumentację odbiorową. 

4. Jako „ostateczne zakończenie robót", o którym mowa w ust. 3 należy 
rozumieć zupełne wykonanie wszystkich robót budowlanych opisanych w SIWZ. 

5. Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy: 
a) bez wymaganego oświadczenia inspektora nadzoru, lub 
b) pomimo faktycznego nie zakończenia robót, w szczególności pomimo ich 

dalszego wykonywania, lub 
c) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej 
-nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostało złożone. 

6. Za skutki opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany 
będzie zapłacić kary umowne w wysokości określonej w § 8 Umowy. 

7. Na wniosek Wykonawcy, na warunkach określonych w Umowie, roboty 
budowlane mogą być odbierane częściowo. Za termin wykonania robót 
podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania 
stosownego protokołu częściowego odbioru robót. O gotowości dokonania 
częściowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić 
Inspektora nadzoru . 

§3  
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz 

z dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia Umowy; 
2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
3. Dokonywanie odbiorów przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie; 
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 
 

§4  
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej 

określonymi, w tym wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami sztuki 
budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganej jakości, 
mając na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujące 
przepisy i normy oraz w terminach określonych w Umowie 

2) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
4) Wykonania przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 ze zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi 



każdego używanego na budowie wyrobu. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania 
przedmiotu Umowy organizuje na swój koszt i ryzyko Wykonawca; 

5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) Jako wytwarzający odpady - do przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych; 
7) Zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody, energii elektrycznej, ogrzewania itp. 

na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy, na własny koszt. 
8) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami; 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy; 

10) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
Umowy; 

11) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim  
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w  trakcie wykonywania robót; 

12) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania 
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 
prac obiektów, lub instalacji; 

13) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

14) Niezwłocznego usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór 
inwestorski w trakcie trwania robót w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
Do chwili potwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia stwierdzonych wad i usterek 
Wykonawca nie może zgłosić gotowości do odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 
Umowy. 

15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót; 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania 
przedmiotu Umowy osoby wskazane w załączonych do Oferty dokumentach. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy, winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy. 

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
7. Kierownik budowy i kierownik robót działać będą w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane. Upoważnienie do działania w imieniu Wykonawcy w 



zakresie szerszym wymaga pisemnego pełnomocnictwa. 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i zniszczenie instalacji, których 

istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót, oraz tych, o których istnieniu 
uzyskał informacje od Zamawiającego. 

9. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych 
i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia 
na własny koszt. 

§5 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe  w  wysokości …………………………………………………. 
(słownie: ......................................................................................………………………….) 
złotych, w tym kwota netto wynosi...........................................…………………………...       
(słownie: ......................................................................................……………..……)złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest równe wartości Umowy. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie obejmuje również ewentualne koszty 
Wykonawcy związane ryzykiem oddziaływania czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie 
za wykonane roboty po dokonaniu ich odbioru, na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur (rachunków) i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

6. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są 
następujące: 
a) fakturowanie częściowe: za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres 

robót według procentowego zaawansowania wykonanych robót, do kwoty nie 
wyższej niż 60% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może złożyć faktury częściej niż raz w miesiącu. 

b) faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru 
całości przedmiotu Umowy (protokołem końcowego odbioru). 

7. Protokół częściowego odbioru robót sporządza każdorazowo kierownik budowy (robót). 
Sporządzony przez kierownika budowy protokół odbioru częściowego robót stanowi 
podstawę do wystawienia faktury, jedynie wówczas gdy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego dokona odbioru zgłoszonych robót. Odbiór robót przez inspektora 
nadzoru wymaga jego oświadczenia, że potwierdza należytą jakość robót i odbiera roboty 
jako wykonane bez wad i usterek. 

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Za termin zapłaty 
uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

10. Za nieterminowe płatności faktur (rachunków), Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe. 



11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót 
objętych przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy - 
Prawo zamówień publicznych. 

12. W przypadku zlecenia na wniosek Zamawiającego zamówienia dodatkowego 
lub wykonania robót zamiennych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu 
o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie 
szczegółowym, a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów 
i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach 
SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia. 

13. W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi 
w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie 
szczegółowym. 

14. Zapłata za roboty, które Wykonawca wykonał przy udziale podwykonawcy, nastąpi pod 
warunkiem uprzedniego uregulowania przez Wykonawcę całości wynagrodzenia 
należnego z tego tytułu dla podwykonawcy. Wykonawca składając fakturę 
u Zamawiającego, z tytułu wykonania robót, które w całości lub w części zostały 
wykonane przez podwykonawcę zobowiązany jest załączyć do tej faktury oświadczenie 
podwykonawcy, iż ten otrzymał całość wynagrodzenia za wykonanie robót 
wyszczególnionych w protokole odbioru stanowiącym podstawę wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. Oświadczenie podwykonawcy powinno zostać złożone na kserokopii 
protokołu odbioru robót lub odrębnym pismem załączonym do protokołu odbioru robót. 

15. Złożenie przez Wykonawcę faktury za roboty, które wykonał przy udziale podwykonawcy, 
bez wymaganego oświadczenia podwykonawcy, stanowi istotne naruszenie Umowy przez 
Wykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w tej sytuacji do odmowy zapłaty i zwrotu 
faktury celem uzupełnienia brakującego oświadczenia. 

 
§6 

Odbiory 
Zasady i terminy dokonywania odbiorów. 

1. Odbiór wykonanych robót dokumentowany jest stosownym protokołem. 
2. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym 

odbiorem. 
Zgłoszenie do odbioru częściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub robót 
w toku jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
O dokonaniu zgłoszenia kierownik budowy informuje inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. 

3. Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie przeprowadzony jako odbiór końcowy 
przedmiotu Umowy. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru na 
warunkach określonym w § 2 ust. 3 Umowy 

4. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu Umowy, wymaga wykonania 
następujących czynności: 

1) Po ostatecznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, kierownik budowy 
zgłasza Inspektorowi Nadzoru, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie 
do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą m.in.: 
a)atesty, deklaracje zgodności, świadectwa badań aprobaty dla użytych materiałów 

budowlanych i gwarancje na zamontowany osprzęt i urządzenia. 
b) badania (z wynikiem pozytywnym): 

- instalacji elektrycznych 



2) Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor 
Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego 
gotowości do odbioru przedmiotu Umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji 
odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia dokumentów w terminie max. 3 
dni. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub 
dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor nadzoru wskazując 
przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. 

3) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia 
złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do 
odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać 
oświadczenie Inspektora Nadzoru o potwierdzeniu ostatecznego zakończeniu wszystkich 
robót oraz o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych, a także o możliwości 
zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru. 

4) Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu 
Umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami 
Umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli w trakcie odbioru komisja 
ustali, iż wykonane roboty budowlane nie zawierają żadnych wad lub usterek spisuje 
niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru 
zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

5) Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że wykonane 
roboty lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają wady lub usterki uczyni o tym 
ustaleniu uwagę do protokołu i wstrzyma się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  
i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować 
będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem 
protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i 
usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie. 

5. Jeżeli Zamawiający nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, 
obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje upoważniony 
pracownik Zamawiającego. 

§7  
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości - 5 % wartości 
Umowy (wg § 5 ust. 1), tj. w wysokości   …………………………………….    złotych   
(słownie:………………………………………………………………. złotych). 

2. Całość zabezpieczenia tj.............................. złotych została wniesiona przez Wykonawcę 
przed podpisaniem Umowy w formie ..................................................................................  
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia: 
a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ...............................................złotych, 

gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 
dni po zakończeniu odbioru  końcowego  robót i stwierdzeniu  przez Zamawiającego 
wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które 
stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota.......................................złotych zabezpieczająca 



roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż 
wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 
niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. a) 
zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 3 lit. b) 
Zamawiający dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia potrącenia wymaganej kwoty 
pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury 
końcowej. 

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z 
tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od 
zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z 
umową do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji 
jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności 
Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
§8  

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu 

wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, a 
umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy należne 
Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. 
Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę 
budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę. 

3. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
oraz odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i 
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1% wartości 
elementów i urządzeń dotkniętych wadami lub usterkami, za każdy dzień opóźnienia 
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, Wyliczenie kar umownych nastąpi w 
tym przypadku w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w 
szczegółowym kosztorysie o którym mowa w § 1 ust. 3, a w przypadku braku takiej 
możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny 
kwartalne publikowane w wydawnictwach  SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający 
kwartał, w którym dokonano zamówienia. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie dot. złożenia u 
Zamawiającego szczegółowego kosztorysu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia względem 
terminu określonego w § 1 ust. 3. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 



7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

§9  
Umowne prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy: 
1) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie przerwał bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego realizację przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 30 dni; 
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową; 

4) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości; 
5) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

6) Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia; 

7) Wykonawca składając fakturę za roboty, które wykonał przy udziale podwykonawcy, nie 
załącza wymaganego oświadczenia podwykonawcy, iż ten otrzymał całość wynagrodzenia 
za wykonanie robót wyszczególnionych w protokole odbioru stanowiącym podstawę 
wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

8) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, 
w szczególności, gdy niezgodnie z warunkami Umowy zleca wykonanie części lub 
całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie 
wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody 
Zamawiającego). 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury VAT mimo 

dodatkowego wezwania ; 
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru; 
3. Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej i 

zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od Umowy: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy, 
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
3) w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia między stronami, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 



wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający wezwie go, pod rygorem odstąpienia, do zmiany sposobu 
wykonywania Umowy wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia stwierdzonych 
wad lub uchybień; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od Umowy odstąpić. W pozostałych przypadkach Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w trybie natychmiastowym. 

§10  
Umowy o podwykonawstwo 

1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących 
przedmiotem Umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót 
podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik do Umowy, a zlecenie robót 
podwykonawcy nastąpi w trybie art.6471 Kc. 

2. Zamawiający może zgłosić sprzeciw wobec treści Umowy lub projektu Umowy 
z podwykonawcą, jeżeli: 

- zakres robót podwykonawcy będzie wykraczał poza oświadczenie ofertowe Wykonawcy; 
- wynagrodzenie podwykonawcy za dany element robót będzie wyższe niż wynagrodzenie 

Wykonawcy za ten element wynikające z kosztorysu szczegółowego(załącznik do Umowy).; 
3. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 
4. Zmiana podwykonawcy, każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych robót z 

dotychczasowym podwykonawcą. 
5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za odebrane roboty wykonane przy 

udziale podwykonawcy jest uprzednie rozliczenie tych robót pomiędzy Wykonawcą i 
podwykonawcą. Wykonawca składając fakturę zobowiązany jest załączyć oświadczenie 
podwykonawcy iż otrzymał on całość wynagrodzenia za wykonanie robót 
wyszczególnionych w protokole odbioru stanowiącym podstawę wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. 

§11  
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną,  bez wad, które pomniejszą 
wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego robót udziela gwarancji jakości 
na wykonany przedmiot Umowy, na okres 36 miesięcy. Gwarancja jakości obowiązuje 
od chwili odbioru końcowego robót. 

3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu Umowy, wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres 
udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem 
udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. 
Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także 
po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił 
Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości. 

4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się 
odbywały w następujących terminach: 

1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad 
lub usterek, 

2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości, 
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca. 



5. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) 
do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin 
przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 
koszty. 

7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może: 

1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich  praw wynikających 
z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę 
o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, lub 

2) naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w § 8 
8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 

 
§12  

Zmiana Umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy 

w przypadkach i na warunkach określonych w § 17 ust. 5 SIWZ (zał. do niniejszej 
Umowy). 

§13 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób 
trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

§14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
Załączniki : 
Nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Nr 2 – oferta wykonawcy 
Nr 3 – szczegółowy kosztorys robót budowlanych 
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Załącznik Nr 9 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

 
......................................................... 
             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 
 
 

.......................................................................................................................................................................... 
/Wykonawca(y) - nazwa firmy/ 

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

/siedziba/ 
 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa 
windy wewnętrznej i budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego 
w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170” ja, niżej podpisany, reprezentując 
wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany 
w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw 
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................              …………………………………………………………………. 

  /miejscowość, data/                                  /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy(ów) 
 
 
 
 
Uwaga! 
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 10 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(np. konsorcjum, spółka cywilna) 
 

......................................., dnia .................2010 r. 
 

PEŁNOMOCNICTWO 

 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................”, 
w którym Powiat Szydłowiecki jest Zamawiającym, my niżej podpisani:  

 

1. 
..................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. 
.................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

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

(pełna nazwa, adres, REGON) 

oraz 

1. ................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. ................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

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

(pełna nazwa, adres, REGON) 

 
wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią 
............................................................... zam. w:  ....................................................................... 

(imię i nazwisko)      
ul. ..........................................................................., legitymującego(ą) się dowodem 
osobistym: seria i nr ............................. wydanym przez 
.............................................................................................................................................. 



do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” 
kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jak i do 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego* . 

 
Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: 
....................................................................................................................................................... 

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)  
 
Wykonawca  
.......................................................................................................................................  

(nazwa i adres wykonawcy) 

9) ......................................................     
 ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

2. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

 
oraz  
 
Wykonawca 
......................................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 

1. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

2. ......................................................      ......................................................... 
(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

 
 
 
Podpis pełnomocnika .............................................................. 
 
 
 
 
*  - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 11 do SIWZ 
 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................” 

Ja / My niżej podpisani  

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

(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy : 

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

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 

 
poniżej składam/y  

 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

 
 
 
 

L.p. Nazwa(firma), adres 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

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

Miejscowość, data                                                                        podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
      do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 12 do SIWZ 

 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................” 

 

Ja / My niżej podpisani  

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

(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy : 

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

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 
 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 

 
informuj ę/my, że: 

 
 
wymieniony wyżej Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

 

 
 
 
 
 
 

 
.......................................................................                                                                                     
................................................................................. 
             Miejscowość, data                                                                podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy  
 
 


