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 ZAMAWIAJĄCY :

Ośrodek Kultury „Górna” w Łodzi

Adres : 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1 

Znak sprawy: ZP/3/OKG /2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na

roboty budowlano-konserwacyjne budynku Domu Kultury przy ul. Siedleckiej 1 w Łodzi

stanowiącego siedzibę Zamawiającego 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza  kwoty
określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 
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Nr sprawy: ZP/3/OKG /2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Zamówienie na roboty budowlano-konserwacyjne budynku Domu Kultury przy ul. Siedleckiej 1 w Łodzi

stanowiącego siedzibę Zamawiającego, polegające na zamontowaniu: 

1. parapetów z blachy ocynkowanej (demontaż starych i montaż nowych) 38 szt., 

2. korytek kablowych - plastikowa listwa pozwalająca na schowanie wiązek kabli elektrycznych na elewa-

cji budynku (w poziomie ok. 85 mb, w pionie ok. 10 mb), 

3. drzwi zewnętrznych, antywłamaniowych z certyfikatem, z atestowanym zamkiem głównym, z atesto-

waną wkładką oraz systemem stałych bolców antywyważeniowych od strony zawiasów, 

4. renowacji zadaszenia nad wejściem głównym - elementy drewniane oraz wymianie blachy ocynkowa-

nej, 

5. lamp (reflektory zewnętrzne) ledowych 5 szt. - wodoszczelne oświetlające otoczenie wokół budynku na

głębokość 6m, moc 70W, włącznik zmierzchowy 230V, tryb włącznika stały i na ruch, demontaż 6szt. 

starych lamp oraz montaż 5 szt. do istniejącej instalacji elektrycznej,

6. automatycznego otwierania bramy z pilota i stacjonarne z budynku

CZĘŚĆ – I. INFORMACJE OGÓLNE/

1. Zamawiający:

            1.1. Nazwa: Ośrodek Kultury „Górna” w Łodzi

1.2. Adres Zamawiającego: ul. Siedlecka 1

1.3. Kod Miejscowość: 93-138 Łódź

1.4. Telefon: 42 684 66 47

1.5. Adres strony internetowej: www.gorna.pl

1.6. Poczta elektroniczna: zamowienia@gorna.pl

            1.7. Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9:00 do 15:30 

2. Tryb postępowania i podstawa prawna 

2.1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 i n. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w procedurze poniżej progów wynikających
z art. 11 ust. 8 ustawy.

2.2.  Do czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień
publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ – Pzp. lub „ustawą” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych przepisami Pzp , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

http://www.gorna.pl/
mailto:zamowienia@gorna.pl
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- Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121), oraz  przepisy aktów wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy, w szczególności:

 rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego
2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231),

 rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  23  grudnia  2013  r.  w  sprawie  średniego  kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości  zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),

 rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  23  grudnia  2013  r.  w  sprawie  kwot  wartości
zamówień  oraz  konkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1735).

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.  Przedmiot  zamówienia  to:  roboty  budowlano-konserwacyjne  budynku  Domu Kultury  przy  ul.
Siedleckiej 1 w Łodzi stanowiącego siedzibę Zamawiającego, polegające na zamontowaniu: 

1. parapetów z blachy ocynkowanej (demontaż starych i montaż nowych) 38 szt., 

2. korytek kablowych - plastikowa listwa pozwalająca na schowanie wiązek kabli elektrycznych 

na elewacji budynku (w poziomie ok. 85 mb, w pionie ok. 10 mb), 

3. drzwi zewnętrznych, antywłamaniowych z certyfikatem, z atestowanym zamkiem głównym, z 

atestowaną wkładką oraz systemem stałych bolców antywyważeniowych od strony zawiasów, 

4. renowacji zadaszenia nad wejściem głównym elementy drewniane oraz wymianie blachy ocyn-

kowanej, 

5. lamp (reflektory zewnętrzne) ledowych 5 szt. - wodoszczelne oświetlające otoczenie wokół bu-

dynku na głębokość 6m, moc 70W, włącznik zmierzchowy 230V, tryb włącznika stały i na 

ruch, demontaż 6szt. starych lamp oraz montaż 5 szt. do istniejącej instalacji elektrycznej,

6. automatycznego otwierania bramy z pilota i stacjonarne z budynku

Szczegółowy wykaz prac do zrealizowania oraz zestawienie materiałów określone zostało 
w przedmiarze robót, oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – dalej STWiOR. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowana SWIZ na którą składa się:
 STWiOR – załącznik nr 7 do SWIZ,

3.2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 45000000 -7  Roboty budowlane,
 45453000-7   roboty remontowe renowacyjne,
 45450000-6   instalowanie parapetów z blachy ocynkowanej,  
 42421000-4   wymiana stolarki drzwiowej,
 45310000-3   wymiana blachy ocynkowanej,
 45310000-3   roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
 45111220-6   roboty  w zakresie usuwania gruzu.

3.3. Zamawiający  nie   przewiduje   możliwość składania ofert częściowych:

zakres prac wynika z ust. 3.1. oraz załącznika  do SIWZ w postaci STWiOR – załącznik  nr 7 i 
przedmiaru robót – załącznik nr 8

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgaydiojvgmzdk
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3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i równoważnych.

3.6. Wadium nie jest wymagane.    

3.7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

3.8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.10. Termin wykonania zamówienia: 

w terminie od dnia 25.08.2014 do dnia 30.11.2014,

3.11. Złożenie oferty sprzecznej z zapisami SIWZ będzie skutkować jej odrzuceniem z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3 Pzp.

3.12. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

3.12.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres siedziby Zamawiającego podany w pkt.
I.1 SIWZ.

            3.12.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną:

email: zamowienia@gorna.pl

3.12.3.  W przypadku przekazania korespondencji w tej formie, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie  potwierdza  fakt  jej  otrzymania.  W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania
wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na
numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma.

           3.12.4. W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu lub elektronicznie oświadczenia, wnioski,
           zawiadomienia i inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może
           się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

3.13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

          3.13.1 w zakresie kontaktowania się z wykonawcami w przedmiocie zamówienia  :
                     Inspektor nadzoru inwestorskiego 
                     imię i nazwisko: mgr inż. Aleksandra Sachajko 
                     numer telefonu tel. . 42 684 66 47                     
                     w terminach: w godzinach pracy Zamawiającego.

          3.13.2 w zakresie kontaktowania się z wykonawcami w przedmiocie procedury:
                     stanowisko: Sekretarz Komisji Przetargowej
                     imię i nazwisko: Agnieszka Wągrowska
                     numer telefonu tel. . 42 684 66 47                     
                     w terminach: w godzinach pracy Zamawiającego.

3.14. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

mailto:zamowienia@gorna.pl
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3.14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

3.14.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. 5.1. SIWZ) terminu składania ofert lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

3.14.3.  Ewentualna zmiana terminu składania ofert  nie powoduje przesunięcia terminu,  o którym
mowa w pkt. 3.14.2., po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji bez rozpoznania.

3.14.4. Treść  zapytań  oraz  udzielone  wyjaśnienia  zostaną  jednocześnie  przekazane  wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,  bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.gorna.pl

3.14.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.

3.14.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3.15. Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ:

           3.15.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
           zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
            
           3.15.2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim  
           wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej.

4. Informacje w zakresie sposobu przygotowania oferty:

4.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.2.  Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim w formie pisemnej, Zamawiający nie
dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej.

4.3.  Wszystkie  karty  oferty  powinny  być  trwale  spięte,  strony  zawierające  treść  powinny  być
ponumerowane.

4.4.  Wszystkie  strony  oferty,  a  także  miejsca  naniesienia  zmian,  muszą  być  podpisane  przez  osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5. Wykonawca może działać przez pełnomocnika, w takim przypadku obligatoryjnym załącznikiem do
oferty jest oryginał lub odpis pełnomocnictwa.

4.6. Wszystkie  pozostałe  dokumenty powinny być  załączone,  dokumenty należy przedstawić w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y podpisujące
ofertę w imieniu Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za
zgodność z oryginałem przez te podmioty. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego
do okazania oryginału każdego z przedłożonych w formie kserokopii dokumentów w przypadku, gdy
kserokopia przedstawiona przez Wykonawcę jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do rzetelności
jej treści. 

4.7. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

http://www.gorna.pl/
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4.8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4.9. Oferta obejmuje:

 Formularz  oferty -  wypełniony  i  podpisany  przez  wykonawcę  załącznik  nr  1 –  podstawę
wypełnienia  formularza  stanowią  kosztorys  uproszczony  z  załączonymi  zestawieniami:
robocizny, materiałów i sprzętu wraz z cenami oraz określonymi składnikami cenotwórczymi
sporządzone przez Wykonawcę i załączony do oferty. 

 Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - załącznik nr 2 do SWIZ.

 Oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu z art.  22 ust.  1 Prawa zamówień
publicznych – cz. I załącznika nr 3 do SWIZ.

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24
ust. 1 Prawa zamówień publicznych – cz. II, III załącznika nr 3 do SWIZ.

 Oświadczenie o uczestnictwie w grupie kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej – cz. IV załącznika nr 3 do SWIZ.

 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w punkcie 3.
cz. II SIWZ.

 Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w punkcie 4.
- 6. cz. II SIWZ.

4.10.  Każdy Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania treści SIWZ oraz wzoru umowy (poprzez
oświadczenie w treści formularza oferty),  nadto do dołączenia do oferty wszystkich wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń – wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz Pzp oraz do
wypełnienia i podpisania formularza oferty.

4.11.  Wszystkie  dokumenty winny być  sporządzone zgodnie z zaleceniami  oraz przedstawionymi  przez
Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

4.12. Wykonawca  przedstawia  kalkulację  ceny  oferty  w  oparciu  o  dołączony  uproszczony  kosztorys
ofertowy z załączonymi zestawieniami: robocizny, materiałów i sprzętu wraz z cenami, sporządzony przez
Wykonawcę na podstawie Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  wszystkie  pozycje  robót  opisane  w  przedmiarze  robót.
Dokonuje własnego obmiaru kontrolnego,  co potwierdza pisemnie w załączniku nr 1  do SWIZ. W
kosztorysie ofertowym Wykonawca nie może zmieniać: jednostek przedmiarowych, ilości jednostek
przedmiarowych, opisów robót (zakres) w pozycjach oraz kolejności pozycji.

4.13.  Oferta  powinna  być  umieszczona  w  nieprzejrzystym  opakowaniu,  na  którym  należy  umieścić
następujące oznaczenia:

 oznaczenie wykonawcy,
 wskazanie zamawiającego,
 wskazanie opisu zawartości:

„Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne:  roboty budowlano-konserwacyjne budynku Domu
Kultury przy ul. Siedleckiej 1 w Łodzi znak postępowania   ZP/3/OKG /2014”

 z adnotację: „Nie otwierać przed 30  lipca 2014 r. do godz. 11:00”

4.14.  W  przypadku  niezastosowania  się  przez  Wykonawcę  do  powyższego  opisu,  Zamawiający  nie
odpowiada  za  szkodę  powstałą  wskutek  nieprawidłowości  wynikających  z  przypadkowego  otwarcia
przesyłki i inne z tego tytułu wynikłe szkody.

5. Miejsce oraz termin składania ofert.
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5.1.  Termin składania ofert  upływa w dniu 30 lipca 2014 roku o godz.  10:00,  ofertę należy złożyć  w
siedzibie Zamawiającego, sekretariat, pokój nr 2

5.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak
i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

5.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2014 roku o godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego, sala
konferencyjna. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Termin związania ofertą

6.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.3.  W  uzasadnionych  przypadkach,  na  co  najmniej  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

6.4.  Wykonawca  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą  samodzielnie,  zawiadamiając  o  tym
Zamawiającego.

CZĘŚĆ  –  II.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU,  OPIS  SPOSOBU  OCENY
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW,  DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE    SPEŁNIENIE    WARUNKÓW

1. Opis warunków udziału w postępowaniu

1.1.  Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki udziału w postępowaniu
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.1.2. posiadać wiedzę i doświadczenie;

1.1.3.  dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

1.1.4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  nie  później  niż  na  dzień  składania  ofert,  spełnianie  warunków
o których  mowa  w art.  22  ust.  1  ustawy oraz  brak  podstaw do  wykluczenia  z  powodu  nie  spełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.1.  Zamawiający  nie  dokonuje  opisu  sposobu  spełniania  warunku  wymienionego  w  punkcie  1.1.1.
i  wymaga  w  tym  zakresie  tylko  oświadczenia  Wykonawcy,  wobec  faktu,  iż  działalność  stanowiąca
przedmiot  zamówienia  nie  wymaga  posiadania  uprawnień,  których  obowiązkowe  posiadanie  przez
wykonawcę uregulowane jest w przepisach, w szczególności w formie zezwolenia, koncesji lub licencji.

2.2. W celu wykazania spełnienia warunku wymienionego w punkcie 1.1.2. Wykonawca powinien wykazać,
że wykonał należycie, terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
-  roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia i  o porównywalnej wartości jak
wartość zamówienia postępowania. Za robotę budowlaną podobną do objętej niniejszym postępowaniem
Zamawiający  uznaje  dla  robót  budowlanych  wymianę  parapetów  zewnętrznych  z  blachy ocynkowanej,
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drzwi  zewnętrznych,  antywłamaniowych  z  atestowanym  zamkiem  głównym,  renowacji  zadaszeń  o
konstrukcji  drewnianej,  a  w  branży  elektrycznej  wykonanie  oświetleń  ledowych  oraz  montażu
automatycznego otwierania bramy. 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę,
na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2.3.  W zakresie warunku wymienionego w punkcie 1.1.3. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadały uprawnienia w zakresie:

             2.3.1. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 
-zaświadczenie kwalifikacyjne D – 1 osoba - oraz zaświadczenie kwalifikacyjne typu E – 1  osoba. 

W celu wykazania spełnienia warunku wymienionego w punkcie 1.1.3. Wykonawca powinien przedłożyć:
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności, że 
posiadają aktualne zaświadczenie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych -     
zaświadczenie kwalifikacyjne typu D i E  – załącznik  nr 5 do SWIZ.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, 
na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2.4. W zakresie  warunku wymienionego w punkcie 1.1.4.  wymagane jest  wykazanie przez Wykonawcę
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż: 

                            100 000,00 zł.

           W celu potwierdzenia spełnienia wskazanego warunku Wykonawca przedstawia polisę wraz z dowodem jej
opłacenia lub  inny  dokument  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  potwierdzający  objęcie  ochroną
ubezpieczeniową. W przypadku braku dowodu opłacenia polisy OC Wykonawca składa oświadczenie, w
którym potwierdza, iż przedłożona przez niego polisa OC jest ważna i została opłacona – wg stanu na dzień
składania ofert.  W przypadku załączenia     dokumentu na okres krótszy niż termin zamówienia,  do oferty
należy dołączyć     pisemne zobowiązanie o przedłużeniu ważności ubezpieczenia

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę,
na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2.5.  Celem potwierdzenia  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  Wykonawca  składa  podpisane
oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  zgodne  z  treścią  załącznika  nr  3 do
niniejszej SIWZ, Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenie o uczestniczeniu w grupie kapitałowej i
załączyć  listę podmiotów powiązanych z nim kapitałowo, albo oświadczyć,  iż nie uczestniczy w grupie
kapitałowej - załącznik nr 3.

2.6.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  Zamawiający  wymaga,  aby
Wykonawca złożył aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców: KRS lub CEiDG - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

2.7.  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 wykonywaniu zamówienia.

2.8.  Wykonawcy,  którzy  nie  wykażą  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  podlegać  będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
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2.9.  Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz w przypadku wskazanym w punkcie
2.14 (cz. II SIWZ).

2.10. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

2.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 jest niezgodną z ustawą.
 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87

ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
 jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia.
 zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 wykonawca w terminie  3 dni  od dnia doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2.12. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań dotyczących uczestnictwa w tej samej grupie kapitałowej, istniejących między przedsiębiorcami,
w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

2.13. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ
powiązań,  o  których  mowa  w  ust.  2.12.,  istniejących  między  przedsiębiorcami,  na  ich  zachowania
w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

2.14.  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcę,  który  nie  złożył
wyjaśnień,  oraz  wykonawcę,  który  uczestnicząc  w  grupie  kapitałowej  nie  złożył  listy  podmiotów
powiązanych z nim kapitałowo – oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ.

3.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  które  powinny  być  załączone  do  oferty  w  celu  wykazania
spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.:

3.1.  Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w zakresie  niezbędnym do wykazania  spełniania  warunku
wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  licząc  od  dnia  złożenia  oferty,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik  nr 4 do SIWZ.

3.1.1   Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie odbiorcy roboty budowlanej wykonanej
przez  wykonawcę,  z  tym,  że  w  odniesieniu  do  nadal  wykonywanych  robót  poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli  z uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie
uzyskać  poświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  -  inny  dokument  potwierdzający  należyte,
zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe wykonanie robót.

3.1.2   W przypadku, gdy wykaz złożony przez Wykonawcę lub dokumenty, o których mowa powyżej,
budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie  nie  zostało  wykonane  lub  zostało  wykonane  nienależycie,  Zamawiający  może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były lub
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miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu. 

3.3.  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,  a  w  szczególności,  że
posiadają  aktualne  zaświadczenie  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  -  zaświadczenie
kwalifikacyjne D i E - załącznik nr 5 do SIWZ.

3.4.  Opłacona  polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

100 000,00 zł,

3.4.1. W przypadku braku dowodu opłacenia polisy OC Wykonawca składa oświadczenie, w którym
potwierdza, iż przedłożona przez niego polisa OC jest ważna i została opłacona – wg stanu na dzień
składania oferty,
3.4.2   W przypadku terminu krótszego niż realizacja przedmiotu zamówienia Wykonawca składa

oświadczenie o jej przedłużeniu  przed  terminem jej wygaśnięcia – załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik
nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowaniu
o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

4.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ.

4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców: KRS lub CEiDG - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

4.3. Wykonawca  będący osobą fizyczną – składa  oświadczenie  w zakresie  art.  24 ust.  1  pkt  2  ustawy
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

4.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnienia do działania w imieniu Wykonawcy przez osobę
podpisującą ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

4.5. Oświadczenie o uczestnictwie w grupie kapitałowej wraz z listą powiązanych kapitałowo podmiotów
lub oświadczenie o braku powiązań – załącznik  nr 3 do SIWZ.

4.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.  Wykaz  dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  zamieszkałego  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1.  Zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  4.  Wykonawca  składa  dokument  lub  dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto  jego likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  nie wydaje się dokumentów wskazanych w powyższym punkcie,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio
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miejsca  zamieszkania  osoby lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  -
wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym punkcie.

6. Wykaz dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej: 

6.1.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  23  Pzp  np.
konsorcja,  spółki  cywilne  -  w  takim  przypadku  w  ich  imieniu  działa  ustanowiony  pełnomocnik  -  do
reprezentowania w postępowaniu i/lub zawarcia umowy. 

6.2.  Dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy obligatoryjnie załączyć  oryginał pełnomocnictwa
lub  jego  notarialnie  poświadczony  odpis  do  reprezentowania  w  postępowaniu  lub  do  reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

6.3.  Przepisy  ustawy i  zapisy  SIWZ dotyczące  Wykonawcy stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6.4.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

6.5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych
podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu składa dokumenty ten fakt potwierdzające w zakresie
każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia- dokumenty
wymienione w punktach 4.1-4.7 oraz w punkcie 3.5.

6.6. Pozostałe dokumenty wymienione w punkcie 3. podmioty występujące łącznie składają wspólnie.

6.7.  Oferta  winna  być  podpisana  przez  każdego  z  wykonawców  występujących  wspólnie  lub  przez
upoważnionego przedstawiciela/pełnomocnika.

6.8. W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie przez wykonawców, to jest w przypadku gdy zostanie
ona  uznana  za  najkorzystniejszą  w  postępowaniu,  przed  podpisaniem  umowy  Zamawiający  zażąda
w wyznaczonym  terminie  złożenia  umowy regulującej  współpracę  tych  wykonawców,  podpisanej  przez
wszystkich  wykonawców,  przy  czym termin,  na  jaki  została  zawarta  nie  może  być  krótszy  niż  termin
realizacji zamówienia.

CZĘŚĆ – III. KRYTERIA OCENY OFERT, WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta spełnia wymagania formalne wynikające ze SIWZ,

1.2. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. treść oferty jest zgodna ze SIWZ.

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

2.1. Wybór oferty w zakresie każdej z części postępowania odrębnie zostanie dokonany w oparciu o niżej 
wskazane kryterium:

Cena całkowita oferty - waga 100% 

2.2. Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena
     _____________________   x 100 punktów = …........ punktów 

cena oferty ocenianej

3. Badanie ofert:

3.1. Czynności badania i oceny oferty dokonuje Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
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3.2. Komisja dokona analizy ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodności
oferty z SIWZ oraz przepisami Pzp.

3.3. Zamawiający  poprawi  w  ofercie:  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki  rachunkowe,
z uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek.  Za  omyłkę  rachunkową
Zamawiający uznaje każdy nieprawidłowy wynik działania matematycznego. 

W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  ceną  wyrażoną  liczbą  i  słownie,  Zamawiający  przyjmuje,  iż
prawidłowo określono cenę wyrażoną liczbą.

3.4. Zamawiający  poprawi  w  ofercie  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  SIWZ  nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty.

3.5.  Oferta  Wykonawcy,  który w terminie  3 dni  od dnia  doręczenia  zawiadomienie  nie  zgodził  się  na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.

3.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści  złożonych  ofert,  zwłaszcza  zgodnie  z  art.  90  ust.  1  Pzp  Zamawiający  może  zwrócić  się  do
Wykonawcy,  którego  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  o  udzielenie  w określonym  terminie  wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3.7.  Zamawiający odrzuci także ofertę Wykonawcy, który nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących między innymi rażąco niskiej ceny.

4. Wybór oferty najkorzystniejszej:

4.1.  Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone we wskazanym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty. 

4.2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta/oferty
uzyska/ją najwyższą ilość punktów.

4.3. Powiadomienie wykonawców o wynikach przetargu:

4.3.1. O wyniku przetargu zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy.

4.3.2. Wykonawca wybrany do podpisania umowy zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego
pismem akceptującym – przesłanym pocztą elektroniczną.

4.4. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu w terminie nie krótszym niż 5
dni od daty wysłania zawiadomienia o dokonanym wyborze, o którym mowa powyżej.

4.5.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dniowego
terminu jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub też w przypadku wskazanym w treści
art. 94 ust. 2 pkt 3a) Pzp.

4.6.  Dokładny termin  i  miejsce  zawarcia  umowy zostaną  podane  Wykonawcy w piśmie  informującym
o wyborze oferty lub w piśmie odrębnym.

4.7.  W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum, tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 Pzp,
Zamawiający  przed  podpisaniem  umowy  zażąda  złożenia  umowy  regulującej  współpracę  tych
Wykonawców (zob. cz. II punkt 6.8. SIWZ).

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

5.1.  Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
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5.2.  Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem
zamówienia oraz warunkami wynikającymi z treści SIWZ i właściwych przepisów. 

5.3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

5.5. Cenę należy wyliczyć w oparciu o przedmiar stanowiący  załącznik nr 8  do SIWZ. Cena podana w
Formularzu  oferty  stanowi  wynik  sumowania  cen  jednostkowych  wskazanych  przez  Wykonawcę  w
kosztorysie ofertowym, sporządzonym na podstawie załączonego przez Zamawiającego przedmiaru. 

5.6.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  załączenia  do  oferty  uproszczonego  kosztorysu  ofertowego  z
zestawieniami:  materiałów,  robocizny  i  sprzętu  wraz  z  cenami  oraz  określonymi  składnikami
cenotwórczymi  sporządzonego w oparciu o przedmiar stanowiący załączniki nr 8 do SIWZ. Zamawiający
traktuje złożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy jako niezbędny załącznik do Formularza oferty.
Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  wszystkie  pozycje  robót  opisane  w  przedmiararze  robót.  W
kosztorysie  ofertowym  Wykonawca  nie  może  zmieniać:  jednostek  przedmiarowych,  ilości  jednostek
przedmiarowych, opisów robót (zakres) w pozycjach oraz kolejności pozycji.

5.7. W Formularzu oferty należy podać pełną cenę robót (netto i brutto) w złotych, wszystkie ceny należy
podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Jawność postępowania:

6.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

6.2.  Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Uczestnicy  postępowania  mają  prawo  wglądu  do  treści
protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem
dokumentów  stanowiących  załączniki  do  protokołu  (jawne  po  zakończeniu  postępowania)  oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

6.3.  Udostępnieniu na wniosek zainteresowanego podlega protokół wraz z załącznikami – z wyłączeniem
informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

6.4. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
 udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego;
 Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą

urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu;
 udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – 

                 urzędowania.

CZĘŚĆ IV. – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.  Środki  ochrony  prawnej  (odwołanie,  skarga  do  sądu)  w  niniejszym  postępowaniu  przysługują
Wykonawcom,  a  także  innym  podmiotom,  jeżeli  mają  lub  miały  interes  w  uzyskaniu  niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych - Pzp.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji  uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

 niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia, lub

 zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do
wniesienia  odwołania  poinformować  o  nich  Zamawiającego.  W  przypadku  uznania  zasadności
przekazanej  informacji  Zamawiający  powtórzy  czynność  albo  dokona  czynności  zaniechanej,
informując o tym Wykonawców.

5. 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.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

 5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego
wniesienia,    jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

 10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie
Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  stronie  internetowej
zamawiającego -   www.gorna.pl

8.  Odwołanie  wobec czynności  innych  niż  określone  w pkt.  6,  7  wnosi  się  w terminie  5 dni  od dnia,
w którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o  udzieleniu
zamówienia.

 1 miesiąca  od dnia zawarcia  umowy,  jeżeli  Zamawiający nie  zamieścił  w Biuletynie  Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

11.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie
kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. 3.12 cz. I  niniejszej
specyfikacji - SWIZ, z zachowaniem zasad tam określonych.

12.  Brak przekazania zamawiającemu kopii  odwołania,  w sposób oraz w terminie określonym powyżej,
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Kopię odwołania Zamawiający: 

http://www.gorna.pl/
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 przekaże  niezwłocznie  innym  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia, 

 zamieści  również  na  stronie  internetowej  -  www.gorna.pl,  jeżeli  odwołanie  dotyczy  treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. 

17.  Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  doręcza  się  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19. Na orzeczenie  Krajowej  Izby Odwoławczej  stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp  art.  179
- 198g.

CZĘŚĆ V. – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

http://www.gorna.pl/
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CZĘŚĆ VI. - ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji - SIWZ:

1. Formularz Oferty – załącznik nr 1,
2. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 

ust.1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3,
5. Oświadczenie o uczestnictwie w grupie kapitałowej – załącznik nr 3,
6. Wykaz prac – Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 4,
7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia - załącznik nr 5,
8. Wzór umowy – załącznik nr 6,
9. Specyfikacja   techniczna wykonania  i  odbioru  robót  remontowych -STWiOR – załącznik nr 7,
10. Przedmiar robót– załącznik nr 8.

 ZATWIERDZAM

……………………………………
Kierownik Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/3/OKG /2014

...................,data................................. 

…...................................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy NIP REGON) 

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlano-konserwacyjne budynku Domu
Kultury  przy  ul.  Siedleckiej  1  w  Łodzi  stanowiącego  siedzibę  Zamawiającego polegające  na
zamontowaniu: 

1. parapetów z blachy ocynkowanej (demontaż starych i montaż nowych) 38 szt., 

2. korytek kablowych - plastikowa listwa pozwalająca na schowanie wiązek kabli elektrycznych na elewa-

cji budynku (w poziomie ok. 85 mb, w pionie ok. 10 mb), 

3. drzwi zewnętrznych, antywłamaniowych z certyfikatem, z atestowanym zamkiem głównym, z atesto-

waną wkładką oraz systemem stałych bolców antywyważeniowych od strony zawiasów, 

4. renowacji zadaszenia nad wejściem głównym elementy drewniane oraz wymianie blachy ocynkowanej,

5. lamp (reflektory zewnętrzne) ledowych 5 szt. - wodoszczelne oświetlające otoczenie wokół budynku na

głębokość 6m, moc 70W, włącznik zmierzchowy 230V, tryb włącznika stały i na ruch, demontaż 6szt. 

starych lamp oraz montaż 5 szt. do istniejącej instalacji elektrycznej,

6. automatycznego otwierania bramy z pilota i stacjonarne z budynku,

oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem w oparciu o sporządzony przeze mnie uproszczony koszto-

rys ofertowy z załączonymi zestawieniami: robocizny, materiałów i sprzętu wraz z cenami, których podsta-

wę stanowi treść Załącznika nr 8 do SIWZ – Przedmiar, na niżej wskazanych warunkach:

1.  cena wynikająca z kosztorysu ofertowego uproszczonego ze wskazanymi składnikami cenotwórczymi:

wartość netto ….........................................zł. Słownie ….........................................................

VAT …......% tj. ..........................................zł. Słownie …..........................................................

wartość brutto ….........................................zł. Słownie ….........................................................
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Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż: 

1. Wyżej  wskazana  kwota  stanowi  wartość  robót  wraz  z  wszystkimi  kosztami  oraz  opłatami

niezbędnymi dla realizacji zamówienia, a także kosztem niezbędnych materiałów i narzędzi.

2. Dokonałem własnego obmiaru  kontrolnego w zakresie   wszystkich   pozycji  robót  opisanych  w

przedmiarach robót dla wybranej części zamówienia.

3. Spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zapoznałem się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptuję jej treść.

5. Zamówienie zrealizuję siłami własnymi.

6. Zobowiązuje się  do przedłużenia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) w

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu umowy, przed  terminem

jej wygaśnięcia, a  w trakcie realizacji umowy  i niezwłocznie przekażę jej kserokopię stronie umowy.

7. Akceptuję  projekt  umowy  i  zobowiązuję  się  do  jej  podpisania  na  warunkach  zawartych

w Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez

Zamawiającego.

8. Na wykonanie zamówienia oferuję:

                                                                        36 miesięczny termin gwarancji licząc od dnia odbioru robót.

9. Oświadczam nadto,  iż  wskazane  przez  mnie  informacje  i  załączone  dokumenty  odzwierciedlają

rzeczywisty stan prawny i faktyczny.

10. W załączeniu przekazuję odpis z KRS*/CEiDG* oraz aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu

Skarbowego  oraz  właściwego  oddziału  ZUS*/KRUS*  zaświadczające  o  niezaleganiu

w należnościach podatkowych i składkowych.

Ofertę niniejszą składam na …......... kolejno ponumerowanych stronach

* niewłaściwe należy skreślić                                      

…....................... dnia …........................... ….................................................... 
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy lub jego pełnomocnika)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/3/OKG /2014

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ..................................................................................................

Tel….....................................................e-mail.......................................................

Miejscowość ................................................ Data ................................................

Lp. Imię i nazwisko Zakres odpowiedzialności

................................................
(czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP/3/OKG /2014

…………………………......
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

I.  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1.  Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub 

czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 

2.  Posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję  potencjałem  technicznym  i  osobami

zdolnymi  do wykonania  zamówienia,  lub przedstawię pisemne zobowiązanie  innych  podmiotów do

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

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

                data i podpis Wykonawcy

II.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu

o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

             data i podpis Wykonawcy
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III.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy Prawo zamówień publicznych 

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu

o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................
            data i podpis Wykonawcy

IV.  Oświadczenie o uczestnictwie w grupie kapitałowej

Oświadczam, iż uczestniczę w grupie kapitałowej i w załączeniu do niniejszego oświadczania przedkładam

listę podmiotów powiązanych ze mną kapitałowo.*

Oświadczam,  iż  nie  uczestniczę  w  grupie  kapitałowej  i  nie  jestem  powiązany  kapitałowo  z  innymi

podmiotami.*

* niewłaściwe należy skreślić                                      

...........................................................
                 data i podpis Wykonawcy

Na żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające informacje 

wskazane w powyższych oświadczeniach; oświadczam nadto, iż wszystkie wymienione powyżej informacje

są zgodne z prawdą.

.............................................
podpis Wykonawcy lub osoby działającej w 
imieniu Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość, data                                                                     
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/3/OKG /2014

............................................................
                  pieczęć wykonawcy

WYKAZ ROBÓT- DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy

i doświadczenia,  to jest obejmujących wykonanie prac budowlanych w zakresie wskazanym w SIWZ w

ust.2.2.  część  II,  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a jeżeli  okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

L.p. Odbiorca nazwa i adres
Data wykonania

Rozpoczęcie, zakończenie
realizacji

Rodzaj prac Wartość

*niewłaściwe należy skreślić

Do wykazu należy dołączyć właściwe dokumenty - zgodnie z ust.3 cz. II SIWZ

............................... .................................................................... 
miejscowość i data Pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub 

pełnomocnika
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: ZP/3/OKG /2014

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU

ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

OŚWIADCZAM, ŻE osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,  a  w  szczególności,  że

posiadają aktualne zaświadczenie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych      -     zaświadczenie

kwalifikacyjne  typu  D i  E Zobowiązuję  się  przedłożyć  na  żądanie  Zamawiającego  dokumenty

potwierdzające powyższe oświadczenie.

………………………………………….
                       data, podpis osoby(osób) uprawnionej (ych)
                                do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Znak sprawy: ZP/3/OKG /2014

UMOWA Nr …............../ 2014 (wzór)

W dniu ….............. 2014 r. w Łodzi pomiędzy: 
Ośrodkiem  Kultury „Górna” w Łodzi  z  siedzibą w Łodzi, przy ul. Siedleckiej 1, 

zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:

Dyrektora  – …………………………………………….

,a
.............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.
reprezentowaną przez:

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

prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do............................................................ oraz decyzję 
nadającą numer ewidencji podatkowej NIP......................... .

Wykonawca oświadcza,  że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ  na  ważność  niniejszej  umowy i  są  zgodne  z  dokumentami  przedstawionymi  na  okoliczność  jej
zawarcia.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu  nieograniczonego,  realizowanego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o  następującej treści:

§1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… w dniu………………….

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji  roboty ……………………………polegające na: 
……………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........…. - zgodnie z dokumentacją projektową
do SWIZ

klasyfikacja usług budowlanych …………………………….
  
zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty siłami własnymi.

3. Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określa przedmiar robót 
stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ i uproszczony/e kosztorys/y ofertowy/e sporządzony/e przez 
Wykonawcę i odrębnie zatwierdzone przez Zamawiającego, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§2
1.  W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i montażu materiałów
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     wymienionych w przedmiarze robót oraz uproszczonym kosztorysie ofertowym oraz zakupu i montażu 
     wszelkich innych niezbędnych materiałów i urządzeń. Koszt zakupu i montażu niezbędnych materiałów i
     urządzeń uwzględnia wynagrodzenie wykonawcy wskazane przez niego w treści Formularza oferty; 
     wykonawcy nie należy się z tego tytułu wynagrodzenie dodatkowe. Pełen zakres robót objętych umową 
     podlega wykonaniu przy użyciu materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu atestowanych narzędzi, 
      materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie- zgodnie 
      z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

§3
1.  Termin rozpoczęcia i zakończenia robót strony ustalają:

w terminie od dnia 25.08.2014 do dnia 30.11.2014,
Roboty będą wykonane i rozliczone jednoetapowo. 

§4
    Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.  przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do dnia …......................................r. 
2.  udostępnienie Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej na placu budowy
4.  zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie.

§5
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Wykonanie umowy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w terminie
ustalonym przez Zamawiającego i zgodnie z zakresem robót, a nadto przepisami, w tym techniczno –
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy i terenu robót.
3. Poniesienie odpowiedzialności za przejęty teren budowy.
4. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji robót i montażu urządzeń

oraz własnego zaplecza socjalno-magazynowego.
5. Zapewnienie nadzoru technicznego na budowie.
6. Prowadzenie dokumentacji budowy.
7. Zgłaszanie odbioru robót i protokolarne przekazanie robót Zamawiającemu – po ich zakończeniu

sporządzony  zostanie  protokół,  który  zawierać  będzie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,
a w szczególności stwierdzone wady i termin ich usunięcia.

8. Przekazanie  do  utylizacji  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  udokumentowania  tej  czynności
stosownym zaświadczeniem- na podstawie właściwych przepisów.

§6
1. Zamawiający oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru powierzył

 ……………………………………………………………………………………………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie kierownik budowy

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

§7
1. Odbiór robót stanowiących przedmiot umowy nastąpi jednorazowo.
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  2  dni  przed  planowanym  odbiorem  pisemnie  powiadomić

Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.
3. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w ciągu 2 dni i zakończy nie później niż po 7 dniach od daty

zawiadomienia  go  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru  przez  Wykonawcę,  potwierdzonej  przez
inspektora nadzoru po uprzednim sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorczych.

4. Z  czynności  odbioru  robót  zostanie  sporządzony  protokół,  zawierający  wszelkie  ustalenie  dokonane
w toku odbioru, a szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia.
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5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru robót wady, dokona wpisu do dziennika budowy i ustali
ponowny termin odbioru robót – nie dłuższy niż 7 dni.

6. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony protokołu
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§8
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

określone zgodnie z  przedmiarem robót  i  cen jednostkowych wynikających  z  kosztorysu  ofertowego
sporządzonego przez Wykonawcę.

2. Wynagrodzenie ustala się na kwotę:
- netto złotych ….................., słownie: ….................................................................................

3. Do wynagrodzenia, którym mowa w ust.2, Wykonawca doliczy podatek VAT według stawki …... % 
w kwocie:
- złotych ….................., słownie: …................................................................................

4. Wynagrodzenie całkowite brutto Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:
- brutto złotych ….................., słownie: …..............................................................................
w tym:

5.  Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym – szczegółowym, sporządzonym przez 
Wykonawcę w terminie: 7 dni od daty odbioru końcowego robót.

6. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto z tytułu realizacji niniejszego zamówienia nie przekroczy
kwoty wymienionej w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§9
1. Strony ustalają , że rozliczenie robót stanowiące przedmiot umowy nastąpi jednorazowo po podpisaniu

protokołu/ów końcowego/ych bezusterkowego odbioru robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem w całości,  w terminie:  30 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy. 
3. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT.
4. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia.

§10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
                                                                36 miesięcznej gwarancji 
na przedmiot umowy, licząc do daty bezusterkowego, końcowego odbioru robót.
2. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.
3.  W razie  ujawnienia  w okresie  gwarancji  wad wykonanych  robót,  stanowiących  przedmiot  umowy –

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  tych  wad  w  terminie  nie  dłuższym  niż  3  dni,  od  daty
zgłoszenia wad przez Zamawiającego. 

4.  W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w ust. 2 terminu usunięcia wad, 
Zamawiający powierzy ich usunięcie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

5.  Niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia
wynikające z tytułu rękojmi określone w kodeksie cywilnym.

6.  W przypadku,  gdy  producent  urządzeń  udziela  gwarancji  na  okres  dłuższy,  niż  określony w ust.  1
obowiązuje gwarancja producenta. 

§11
1.  Strony ustalają,  że  w razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy obowiązującą  formę

odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:
1)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przekazaniu placu budowy    
     w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego § 8 ust. 4 niniejszej umowy za każdy dzień 
     opóźnienia,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia
brutto określonego w §8 ust. 4 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
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b) za opóźnienie terminu o którym mowa w §7 ust. 5 lub w §10 ust. 3 umowy w wysokości: 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 4 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości:  10 %
wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

3. Kary określone w ust. 1 pkt 2) sumują się.
4. Zamawiający zastrzega prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§13
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.
2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo do  odstąpienia  od  umowy,  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  w  terminie: 30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach. 

3. W przypadku,  o którym mowa w ust.  2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace
wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

§14
1. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko

w granicach unormowania przepisu art. 144 ustawy Pzp. 

§15
1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, ustawy Prawo 
    zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach  jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze  
dla Zamawiającego.

........................................................              .........................................................
Wykonawca                       Zamawiający
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Załącznik nr 7  do SIWZ

Znak sprawy: ZP/3/OKG /2014                                                       

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa inwestycji: Roboty budowlano-konserwacyjne budynku Domu Kultury w Łodzi przy ul. Siedlecka 1. 

Zamawiający: OŚRODEK KULTURY „GÓRNA”

93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1

Jednostka projektowa: SACHAJKO-PROJEKT 

 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19/17

Zawartość Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót

Część I 

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Część II

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

CPV 45 100000 – 8 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Autor: mgr inż. Aleksandra Sachajko                                                                                                                                  
Data: maj 2014 r

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do złożenia oferty na 
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem 
zamówienia.



29 | 

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Nazwa inwestycji: Roboty budowlano-konserwacyjne budynku Domu Kultury w Łodzi przy ul. Siedlecka 1.

Zamawiający: OŚRODEK KULTURY „GÓRNA”

93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1

Jednostka projektowa: SACHAJKO - PROJEKT 

 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19/17

Autor: mgr inż. Aleksandra Sachajko

Data: maj 2014 r.
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Część I 

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

Wstęp
 Uwagi formalne:
Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do złożenia oferty
na wykonanie przedmiotu zamówienia oaz jako podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem
zamówienia

1 Podstawą realizacji jest Projekt Budowlany posiadający Pozwolenie na Budowę wydane przez uprawnione
władze (lub brak sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych wg odrębnych przepisów).
2 Każdy Oferent ma obowiązek zapoznania się z tym projektem i uwzględnienie wszelkich aspektów w nim za-
wartych w swojej ofercie a także zapoznanie się z kosztorysem, przedmiarami i niniejszymi ST.
3 Złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, że wszystkie elementy dokumenta -
cji przetargowej są w pełni zrozumiałe dla Oferenta i nie wnosi on żadnych uwag ani formalnych ani technicz-
nych do zawartości Dokumentacji Przetargowej, ani do Projektu Budowlanego.
4 Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona na swój koszt projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym dla
realizacji obiektu, szczegółowy harmonogram robót oraz szczegółowy projekt organizacji robót, który powinien
być zaakceptowany przez Projektanta Projektu Budowlanego i Inspektora Nadzoru. O ile Inspektor stwierdzi
taką konieczność Wykonawca również wykona na swój koszt projekty technologiczne, montażu. Projekty te po-
winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca na swój koszt wykona projekt zagospodaro-
wania placu budowy oraz projekt organizacji ruchu i uzgodni wjazdy na teren inwestycji z drogi publicznej oraz
dokumentację  powykonawczą  wraz  z  rysunkami  powykonawczymi,  dokumentacja  powykonawcza  obejmie
ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać zaak-
ceptowana przez Inspektora Nadzoru i przekazana w 2 egz. (patrz punkt wymagania dotyczące materiałów bu-
dowlanych.
5 Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne dokumenty formalne, konieczne dla
właściwego wykonania prac, które mogą okazać się potrzebne w trakcie realizacji, w tym pozwolenia na budo-
wę dot. istotnych zmian.
6 Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązują-
cych w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
7 Ewentualne zmiany jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez Wykonawcę pisemnej
propozycji  (z  rysunkami,  rysunkami  ile  potrzebne)  do akceptacji  Inspektora,  spełniającej  wszelkie  wymogi
techniczne i formalne oraz kontraktowe. (Patrz punkt wymagania dotyczące materiałów niniejszej ST)
8 Wykonawca  wraz  z  wnioskiem o  zasadniczym  ukończeniu  robót  przedstawi  zbiór  wszelkich  uzgodnień,
uzgodnień w tym z właścicielami działek zawierających klauzulę o nie wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniają -
cego w stosunku do zakończonej inwestycji.
9 Wykonawca na swój koszt sporządzi Program zapewnienia jakości (patrz punkt Kontrola niniejszej ST –PZJ)
1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Roboty  budowlano-konserwacyjne  budynku  Domu  Kultury  w  Łodzi  przy  ul.  Siedlecka  1.  Zamawiający:
OŚRODEK KULTURY „GÓRNA”

93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1

2. Przedmiot i zakres robót
2. Zestawienie obiektów

- budynek użytkowy

b) Zakres i rodzaj robót budowlanych

1. parapety z blachy ocynkowanej (demontaż starych i montaż nowych) 38 szt. 
2. korytka kablowe - plastikowa listwa pozwalająca na schowanie wiązek kabli elektrycznych na elewa-
cji budynku (w poziomie ok. 85 mb, w pionie ok. 10 mb) 
3. drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe z certyfikatem, z atestowanym zamkiem głównym, z atestowaną
wkładką oraz systemem stałych bolców antywyważeniowych od strony zawiasów 
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4. renowacja zadaszenia nad wejściem głównym elementy drewniane oraz wymiana blachy ocynkowa-
nej 
5. lampy (reflektory zewnętrzne) ledowe 5szt. Wodoszczelne oświetlające otoczenie wokół budynku na
głębokość 6m, moc 70W, włącznik zmierzchowy 230V, tryb włącznika stały i na ruch, demontaż 6szt. 
starych lamp oraz montaż 5 szt. do istniejącej instalacji elektrycznej.     
6. automatyczne otwieranie bramy z pilota i stacjonarne z budynku. 

Zakres określony w przedmiarze robót.

3.12.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
- wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy.

-  zapewnienie  czystości  na  placu  budowy  i  terenie  przyległym  spowodowane  transportem  i  pracami
budowlanymi.

1.5. Informacje o terenie budowy

Przekazanie Placu Budowy oraz informacje o dostępie do placu, zgodnie z umową.

Wykonawca  zwróci  szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie  terenu  budowy  przed  ingerencją  osób  trzecich.
Wykonawca jest obowiązany do pozyskania informacji dotyczących urządzeń i sieci znajdujących się na terenie
budowy, dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej dla celów budowy oraz do hydrantów p-poż.
dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

o  Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  budowy  wszystkich
instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych
uszkodzeniach.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  w  budynku  oraz  instalacjach  urządzeniach  podziemnych  i
nadziemnych spowodowane robotami budowlanymi.

o  Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić
ich przestrzeganie.

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.

o  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych
pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania
robót.  Kierownik  budowy  przed  rozpoczęciem  budowy  wykona  plan  BIOZ.  Wykonawca  będzie  stale  w
gotowości utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe na placu budowy oraz zapewni przestrzeganie przepisów
przeciwpożarowych, wykonawca sporządzi plan ewakuacji uwzględniony w planie BIOZ.

o  Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy:

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy
2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót
3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy
4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg
5. Wszelkie  prace  powinny  być  wykonywane  z  zachowaniem  prawa,  norm,  instrukcji  i  przepisów
obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Wykonawca na własny koszt wykona projekt zagospodarowania i ochrony placu budowy do uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru. W projekcie uwzględnione będzie również: ogrodzenie i utrzymanie porządku na placu
budowy,  właściwe  miejsca  i  magazyny  składowania  materiałów  elementów  budowlanych,  utrzymywanie
czystości dróg publicznych szczególnie w okresie wywozu gruzu, zabezpieczenie chodników przyległych do
placu budowy.

1.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty przejęcia placu
budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania.

o  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania
robót.

o  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy
transporcie materiałów sprzętu- do; - i z placu budowy. Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych.

o  Nazwy i kody: grup robót, klas robót.
- CPV 45000000 - 7 - Wymagania ogólne

- CPV 45 100000 – 8 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

o Określenia podstawowe
Wszystkie użyte  określenia są zgodne z definicjami określonymi  w prawie budowlanym,  rozporządzeniach,
przepisach pochodnych, normach, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, literaturze przedmiotu
(np. w poradnikach Inżyniera i technika budowlanego). 

Terminy wymagające dodatkowego określenia zawarto w poszczególnych specyfikacjach.

2.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów wyrobów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do
zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  pełną  informację  na  temat  wszelkich  materiałów  produktów
przeznaczonych do wbudowania.

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały  lub produkty, Wykonawca powinien złożyć w trzech
kopiach Wniosek o zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia
dopóki jedna kopia wniosku o zatwierdzenie nie zostanie zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, podpisana i
z datą.

Wymagane są następujące informacje:

1. Nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta.
2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji
3. Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską normą lub Aprobatą Techniczną dla wyrobów
nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa
4. Oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodno-
ści ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą tech-
niczną lub krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
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5. Próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia jakości całej
dostawy,
6. Literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów wraz z kopią w języku pol -
skim,
7. Informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowane dla zamierzo-
nego celu i odpowiadają specyfikacji.
Przed przekazaniem na budowę lub do miejsca składowania Wykonawca powinien zapewnić co następuje:

 Zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub w zatwierdzonych
niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacja testów mogą być dokonane przez Przedstawiciela
Inspektora nadzoru lub innego wyznaczonego Inspektora. Koszty z tym związane ponoszone będą przez Wyko -
nawcę.
 Protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami,
 Dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu.
Inspektor nadzoru może ustalić inne zasady zatwierdzenia zamówień na materiały i wyroby.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i
kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy, przedstawi projekt
zagospodarowania placu budowy do uzgodnienia przez Inspektora nadzoru. Składowane materiały powinny być
dostępne Inspektorowi nadzoru w celu możliwości przeprowadzenia inspekcji.

Inspektor może także przeprowadzać inspekcje wytwórni  materiałów skąd zostaje dostarczany materiał  i  w
związku  z  tym  powinien  otrzymać  prawo wstępu  do  wytwórni  zapewnione  przez  Wykonawcę.  Materiały
powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu
oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia wbudowane lub montowane w
trakcie realizacji robót remontowo-konserwacyjnych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych, nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności
wstrzymane.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Materiały,  urządzenia,  instalacje,  osprzęt,  maszyny  proponowane  jako  zamienne  przez  Wykonawcę  lub
Inspektora nadzoru muszą spełniać następujące warunki:

 Powinny posiadać dokumenty, instrukcje, opisy i inne określenia analogicznie jak wyroby użyte w projekcie,
dla umożliwienia kontroli porównawczej analogicznych zapisów.
 Dokumenty zamienników powinny przedstawiać wszystkie dane ujęte w dokumentacji wyrobów użytych w
projekcie, wraz z zastrzeżeniami
 Cechy zamienników ujęte w dokumentach powinny być co najmniej równe cechom wyrobów użytych w pro-
jekcie, dotyczy również zastrzeżeń.
 Zamienniki nie powinny wpływać ujemnie na stan użytkowania pozostałych elementów obiektu
 Zamienniki muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z uwzględnieniem opinii Projektanta właści-
wej branży i projektanta w specjalności architektonicznej.
 W przypadkach braku szczegółowych rozwiązań w projekcie budowlanym albo w projektach wykonawczych
opracowanych przez Wykonawcę dotyczących zastosowania materiałów i rozwiązań projektowych ostateczną
decyzję co do zastosowania materiału i rozwiązania podejmuje Inspektor nadzoru po zasięgnięciu pisemnej opi-
nii projektanta.
 Terminy przedstawienia pozostałych materiałów zamiennych lub rozwiązań projektowych należy przedstawić
na trzy tygodnie przed terminem ich wbudowania.
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykorzystywany sprzęt  musi  być  odpowiedni  dla zastosowania i  nie może  pogarszać jakości  i  wykonania
robót.  Musi  on  odpowiadać  wykazowi  znajdującemu  się  w ofercie  Wykonawcy  oraz  spełniać  wymagania
wymienione  w  poszczególnych  Specyfikacjach  Technicznych  dla  określonych  robót.  Proponowany  sprzęt
wyszczególniono w kosztorysach nakładczych. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca  powinien  wykorzystywać  taką  ilość  pojazdów,  aby mógł  dotrzymywać  terminy wykonywania
poszczególnych robót  a w konsekwencji  terminowego zakończenia budowy.  Zastosowane środki  transportu
muszą  być  wystarczające  do  przewidzianego  zadania  i  nie  powinny  wpływać  ujemnie  na  jakość  robót  i
materiałów.

Transport powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  całkowitej  zgodności  z  Umową,  projektem
budowlanym i ST, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową i
ST,  metodologią  robót  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Fakt  uzyskania  zatwierdzenia  metody  robót  nie
zwalnia  Wykonawcy  z  jego  kontraktowej  odpowiedzialności  za  staranne  wykonawstwo  czy  wypadki  lub
zniszczenia.

Wykonawca będzie postępował zgodnie z uzgodnionymi przez Inspektora nadzoru opracowaniami:

1. Projekt zagospodarowania placu budowy
2. Projekt organizacji budowy
3. Projekt technologii i organizacji montażu
4. Program Zapewnienia Jakości
Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym.
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady zapewnienia jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów użytych, zapewnia prawidłowy
system kontroli  i  niezbędny personel  dla  pobierania  próbek  i  dokonywania  badań  i  robót.  Przedstawi  do
aprobaty Inspektorowi nadzoru opracowanie pt. Program zapewnienia jakości.

Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość robót.  Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca jest  zobowiązany
przedstawić  PZJ  do  akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru.  PZJ  musi  przedstawiać  metodologię   kontroli
opracowywania,  metod  realizacji  robót  oraz  ich   późniejszej  realizacji  (po  zatwierdzeniu  przez  Inspektora
Nadzoru),  przeprowadzania  odbiorów,  wykonania  dokumentacji  powykonawczej  i  instrukcji  obsługi  i
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eksploatacji,  jak  też  samej  eksploatacji  do  zakończenia  okresu  gwarancyjnego.  PZJ  powinien  również
przedstawiać metodę kontroli i zapewnienia jakości wszelkich materiałów wyposażenia, które będą użyte do
realizacji robót. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora szczegółowy PZJ, który powinien
składać się z dwóch części:

1. Część ogólna dotycząca spraw organizacyjnych
2. Część szczegółowa dotycząca każdego asortymentu robót.
6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane
do badania z jednakowym prawdopodobieństwem.  W razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego
pobrania próbek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm.  Przed
pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora o miejscu i terminie
pomiaru  lub  badań.  Wszystkie  wyniki  muszą  zostać  przekazane na  piśmie  Inspektorowi  nadzoru.  Kopie  z
raportu  badań  muszą  być  przekazywane  Inspektorowi  w  nieprzekraczalnych  terminach  podanych  w
zatwierdzonym PZJ.

6.4. Badania dokonywane przez Inspektora

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor będzie mieć prawo do dokonywania kontroli
pobierania  próbek i  badania  materiałów,  Wykonawca  zapewni  mu  potrzebną pomoc.  Koszty dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca,  ale  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  materiałów  z  normami  i
aprobatami. Materiały, które budzą wątpliwość co do jakości zostaną usunięte przez Wykonawcę.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna obejmować zgodnie z Prawem budowlanym art. 3 pkt. 13

1. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
2. Dziennik budowy, jest to dokument wymagany i obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę. Musi
być utrzymywany na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
ność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być do-
konywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz spraw technicz-
nych zarządzania
3. Protokóły odbiorów częściowych i końcowych 
4. Księga obmiarów robót jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów
są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,  właściwego  zabezpieczenia  tych
dokumentów  oraz  udostępnienia  ich  do  wglądu  uprawnionym  Przedstawicielom organów kontrolujących  i
Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru. Obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Wykonawca  przeprowadza  obmiar  robót  po  wcześniejszym  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru.
Wyniki obmiaru powinny być wpisywane w książce obmiaru i określać rzeczywisty zakres dokonanych robót
zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.  Książka obmiaru jest dokumentem wykonanych robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze
lub  specyfikacji  technicznej  robót,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.
Wyniki pomiarów powinny być wyrażone w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Wszelkie pomiary powinny być wykonywane według następującego schematu:

1. Długości i odległości między określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej,
2. Objętości są obliczane w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Powierzch-
nie liczone w m2, a sprzęt i urządzenia w sztukach.
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą ważone w kg lub tonach
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia pomiarowe i sprzęt powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora, będą utrzymywane w należytym stanie i w pełnej gotowości przez cały czas trwania robót. Dla
zademonstrowania dokładności mogą być wymagane certyfikaty jakości i legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym odbiorem odcinków robót lub w przypadku
zmiany wykonawcy czy dłuższej przerwy w pracach.

Wszystkie  roboty zanikające  muszą  zostać  obmierzone  w czasie  ich wykonywania.  Pomiary  musza  zostać
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory  robót  dzielimy  na:  częściowy,  etapowy  odbiór  robót  zanikających  lub  podlegających  zakryciu  i
końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót może określić umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wszystkie  roboty zanikowe muszą  być  przedstawione  do  odbioru  przez  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  robót
zanikających i  ulegających zakryciu  tworzy końcową ocenę ilości  i  jakości  wykonanych  robót.  Musi  mieć
miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia
dla całej budowy. Jest wprowadzany do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inspektora.

8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu

Wykonawca  zgłasza Inwestorowi wpisem do dziennika budowy,  do odbioru roboty ulegające zakryciu  lub
zanikające. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, powinien być przeprowadzony w
czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  wpływu  na  ogólny  postęp  robót.  Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Będzie  przeprowadzony  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  Umowie  o  wykonanie  robót
budowlanych.  Roboty  do  odbioru  częściowego  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
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8.5. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy będzie przeprowadzony w trybie  i  zgodnie z warunkami określonymi  w Umowie.  Ma on
miejsce  wówczas,  gdy  całość  robót  została  zasadniczo  zakończona  a  wyniki  wykonanych  badań  są
dopuszczane.

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i
Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia
przez Wykonawcę.

Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń zawartych w protokołach częściowych zwłaszcza w zakresie robót
uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że nie wykonano wyznaczonych robót poprawkowych i że jakość
poszczególnych  robót  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  i  Specyfikacji  Komisja  może  przerwać  swoje
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związa-
nych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt.8.5
8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca podczas trwania robót budowlanych jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji  wszystkich
zmian  w  dokumentacji  projektowej  w  celu  wytworzenia  dokumentacji  powykonawczej  obiektu,  na  który
uzyskano pozwolenie na budowę. W skład tej dokumentacji zgodnie z Prawem budowlanym wchodzą:

• Pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy wykonany przez Wykonawcę, pozwolenie
na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rysunki zamienne podpisane przez
Projektanta – jeśli są konieczne
• Wszystkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu
• Oryginał dziennika budowy
• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych
• Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, dla materiałów i urządzeń, wyposażenia typowego i specjalnego bu -
dynków, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń,
• Kserokopia uprawnień kierownika budowy i kierowników robót
• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją budowlaną i sztuką bu-
dowlaną oraz przepisami,
• Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu budowy i  terenu wokół  budynku
mieszkalnego
9. Rozliczenie robót

Zgodnie z Umową na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ceny jednostkowe i ceny wprowadzone do Przedmiaru Robót powinny być w złotych

Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9.1. Informacje i wymagania ogólne

Uważa  się,  że  Wykonawca  ujął  w  cenach  jednostkowych  i  cenach  wprowadzonych  do  przedmiaru  robót
wszelkie koszty związane z działalnością, a wynikające z umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia a w
szczególności:

 Koszty zabezpieczenia istn. Budynku i koszty wykonania ogrodzenia, zabezpieczeń i tablic ostrzegawczych
 Wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności potrzebnej dla placu
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budowy oraz opłaty związane z ich użyciem
 Koszty związane z obowiązkami Wykonawcy wymienionymi w punktach od 1 do 8 niniejszej ST oraz koszta -
mi ochrony robót, ochroną placu budowy, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej i wytycznych koniecz-
nych dla realizacji
 Dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez Inspektora nadzoru i ST
 Jakiekolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez Wykonawcę na
jego własny koszt.
 Oczyszczenie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002 r.  -  w  sprawie  systemów  oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -  w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  -  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów  deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  -  zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaźowych,  (tom l,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003-
2005
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Część II

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

CPV 45 100000 – 8 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

 Wstęp
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem Części II specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
przygotowania terenu pod budowę.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie
robót związanych z:

 Wykonaniem ogrodzeń i budynków prowizorycznych oraz magazynów i składowisk
 Wykonaniem dla potrzeb budowy ujęcia wody i tymczasowe przyłącze energii elektrycznej 
 Wytyczeniem stref niebezpiecznych
2. Materiały
Dla wykonania ogrodzeń używać materiałów określonych w pkt 2 specyfikacji ogólnej. Do wytyczenia stref
niebezpiecznych użyć taśmy ostrzegawczej.

3. Sprzęt
Dla robót wykonania robót przygotowawczych  – piły spalinowe, elektryczne, młotki ciesielskie, wiertarki.

4. Transport i składowanie
Środki transportu podano w specyfikacji ogólnej.

5. Wykonanie robót
Roboty  wykonywać  zgodnie  z  Projektem Budowlanym,  Projektem Organizacji  Robót  i  po  uzgodnieniu  z
Inspektorem Nadzoru.

Przygotowanie placu budowy
Wykonać ogrodzenie pełne od części terenu pozostawionej dla użytkowników budynku. Segregacja ruchu na
plac budowy od ruchu z zachowaniem istniejących dojść do budynku.

Wykonanie przyłączenia wody i energii elektrycznej
Pobór wody i energii elektrycznej wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Umowie po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

6. Kontrola, pomiary i badania
Kontrolę należy wykonywać zgodnie z programem zapewnienia jakości.

7. Odbiór
Sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem organizacji robót i projektem budowlanym, sprawdzenie
zabezpieczenia stref niebezpiecznych.

8. Podstawa płatności
Na warunkach Umowy zawartej z Wykonawcą.

9. Normy
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wy-
robów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpie -
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).
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