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1. INFORMACJE WPROWADZAJ4CE

1.1. Zamawiaja_cy
Zamawiaja.cym jest: Inspekcja Ochrony £rodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
6rodowiska w Bydgoszczy
Adres: ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
Godziny urzedowania od 07.00 do 15.00

1.2. Numer postepowania
Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WIOS-SSZP.272.18.2014
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiaja^cym powinni powotywac si? na ten znak.

1.3. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.) z zachowaniem zasad
okreslonych ustawy Prawo Zamowieri Publicznych.

1.4. Przedmiotem postepowania jest Zamowienie na roboty budowlane - przebudowe
pomieszczeri usytuowanych na XII pietrze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzedu
Wojewodzkiego przy ulicy S. Konarskiego 1 w Bydgoszczy okreslonej w punkcie 2. SIWZ.

1.5. Postepowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowieri publicznych {Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.) i przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

1.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze zmienic tresc Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia. Zmiana moze nastapic w kazdym czasie, przed uptywem terminu do
sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwtocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano Specyfikacje Istotnych
Warunkow Zamowienia, oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej
zostafa opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.7. Adres strony internetowej Zamawiaja.cego: http://www.wios.bvdqoszcz.pl/

1.8. Uzyte w Specyfikacji terminy maja. nastepuj^ce znaczenie:
,,WIOS" lub ,,Zamawiaj^cy" - Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
6rodowiska w Bydgoszczy
,,Postepowanie" - postepowanie prowadzone przez Zamawiaja.cego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
,,Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.
,,Zamowienie" - nalezy przez to rozumiec zamowienie publiczne, ktorego przedmiot zostaJ w
sposob szczegc^owy opisany w punkcie 2. SIWZ.
"Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadaja.ca.
osobowosci prawnej, ktory ubiega sie o udzielenia zamowienia publicznego albo zawarta
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umowe w sprawie zamowienia publicznego.

1.9. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci sktadnia ofert czesciowych.
Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Zamawiaja_cy nie przewiduje udzielenia zamowieh uzupetniajqcych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 i
7 ustawy Prawo zamowieri publicznych.
Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaja.cy nie przewiduje mozliwosci ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiaja_cy nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaty uzyte ze wzgledow organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametrow, zamawiaj^cy dopuszcza sktedanie ofert rownowaznych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie bedzie realizowane w nastepujqcym zakresie:

nose

1 poz.

Qgolny opis zamowienia

przebudowa pomieszczeh
usytuowanych na XII pietrze budynku

Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego
przy ulicy S. Konarskiego 1 w Bydgoszczy

CPV
45000000-7
45100000-8
45262300-4
45453000-7
45111300-1
45410000-4
45421000-4
45431200-9
45442100-8
45332200-5
45332400-7
45331210-1
45310000-3

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

2.1 Roboty budowlane w nastepujqcym zakresie:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac budowlanych usytuowanych na XII pietrze
budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego przy ulicy S. Konarskiego 1 w
Bydgoszczy uzytkowanych przez Wydziatu Inspekcji i Wydziat Monitoringu Srodowiska
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, obejmuj^ce nastepuj^cy
zakres:
- przebudowe uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczeh i przystosowanie ich do

wymaganych warunkow,
- dostosowanie pomieszczeh do uzgodnionych funkcji,
- wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- wymiane posadzek,
- wyburzenie oraz budowe nowych scian dziatowych,
- wymiane wykohczenia scian z ptytek ceramicznych
- malowanie scian wewnetrznych i sufitow,
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wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyborami sanitarnymi,
dostosowanie istnieja.cej wentylacji mechanicznej wywiewnej do nowego uktedu
pomieszczen,
montaz urza.dzeh klimatyzacyjnych,
wymian§ instalacji elektrycznej, oswietlenia ta.cznie z wymiana, rozdzielni,
przebudowe instalacji teletechnicznej wraz z przeniesieniem pomieszczenia serwerowni,
wymiane instalacji ppoz. i dostosowanie obiektu do przepisow ochrony ppoz.

Zakres robot oraz sposob wykonywania okreslaja. zat^czniki nr 3 - 10 do siwz.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo,
,,Korespondencja") Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuja, pisemnie.
Zamawiaj^cy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca^ faksu lub droga. elektronicznq
(na adres e-mail wskazany ponizej). Korespondencje uwaza si^ za ztozona, w terminie, jezeli jej
tresc dotarta do Zamawiaj^cego przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona na
pismie.

Osobami ze strony Zamawiajqcego upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami sa;
Waldemar Baczyhski, Judyta Mos
tel. (52) 5826466, fax (52) 5826469
e-mail waldemar.baczynski(S)wios.bydqoszcz.pl. iudvta.mos@wios.bydgoszcz.pl,
Zamawiaja.cy nie przewiduje organizowania zebrah Wykonawcow.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kazdy Wykonawca moze przedstawic tylko jedna, oferte. Zamawiaja.cy dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru.

Na oferte sktadaja, si^ nastepuja.ce dokumenty:

4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Zata.czniku nr 1 do
SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym przygotowanym zgodnie z przedmiarem robot (wszystkie
ceny powinny bye poddane w ztotych polskich).
4.2 Oswiadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem podanym w Zat^czniku nr 2 do SIWZ.
4.3 Dokumenty potwierdzaja.ce, ze Wykonawca spetnia warunki szczegotowe udziatu w
postepowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ.

Oferta powinna bye sporza.dzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inna, trwatq, czytelna. technika.. Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete oraz
ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osobe (osoby) uprawniona. do skiadania
oswiadczeh woli w imieniu Wykonawcy, ktorej petnomocnictwo nalezy zata_czyc do oferty jesli
nie wynika ono z innych dokumentow dota_czonych do oferty.

Oferty nalezy umiescic w opakowaniu zewnetrznie oznaczonym napisem: ,,Oferta na roboty
budowlane - nie otwierac przed dniem 4 sierpnia 2014r, qodz.12.30". Na kopercie nalezy
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podac nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwid zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiaj^cemu po terminie.

Wykonawcy zobowi^zani sa. zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowac oferty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponosz$ wszelkie koszty wtasne zwi^zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku Postepowania. Zamawiajqcy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawcow w zwi^zku z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawcy zobowi^zujq sie nie podnosic jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgledem
Zamawiaja.cego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub j^ wycofac, pod warunkiem, ze
uczyni to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagaja. zachowania formy pisemnej.
Przy oswiadczeniach Wykonawcy dotycz^cych zmiany lub wycofania oferty postepuje sie tak,
jak podczas sktadania oferty. Na kopercie zewnetrznej nalezy dodatkowo umiescic zastrzezenie
,,ZMIANA OFERTY" lub ,,WYCOFANIE OFERTY".

5. WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy, o udzielenie Zamowienia mog$ ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy
spetniaj^ warunki dotycza_ce:
- posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadaj^ obowia/ek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doswiadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5.1 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania uprawnieh do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja.
obowia.zek ich posiadania

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunk6w udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja.cego j podanych w SIWZ) dot^czonych do oferty.

5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania wiedzy i
doswiadczenia
- Zamawiaja.cy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli
w okresie ostatnich pieciu lat przed upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, zrealizowat lub wykonal co najmniej 2 zamowienia
odpowiadaja_ce swoim rodzajem robot budowlanych stanowi^cym przedmiot zamowienia o
wartosci t^cznej min. 600 000,00 PLN.
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formufy
spelnia/nie spelnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
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(wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ) dota.czonych do oferty.

5.3 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja^cego i podanych w SIWZ) dota.czonych do oferty.

5.4 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia

- Zamawiaj^cy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia, jezeli wykaze, ze dysponuje osobami posiadaja.cymi dokumenty i
kwalifikacje do objecia funkcji:
a) kierownika budowy, ktory posiada co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe oraz min. 3
zakohczone budowy, na ktorych petnitfunkcje kierownika budowy
b) kierownika robot w poszczegolnych branzach tj. architektonicznej, elektrycznej, sanitarnej i
konstrukcyjnej, ktory posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe.

Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja,cego i podanych w SIWZ) dotqczonych do oferty.

5.5 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dotycza^cego sytuacji
ekonomicznej i finansowej

- ZamawiajgLcy uzna, ze Wykonawca speJnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli
wykaze, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa, na wykonanie zamowienia w
kwocie nie mniejszej niz 600 000,00 zt

- Zamawiaj^cy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli
wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwia.zanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejsza, niz 600 000,00 zt
(termin zakohczenia polisy po dniu 20 listopada 2014r.)

Ocena speJnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ) do^czonych do oferty.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiaja^cy wzywa Wykonawcow, ktorzy w okreslonym
terminie nie ztozyli oswiadczeh lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub
ktorzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktorzy ztozyli oswiadczenia lub dokumenty, o ktorych
mowa w art. 25 ust 1 ustawy zawieraja.ce btedy tub ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do
ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Zamawiaja.cy wzywa takze
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w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnieh dotycza^cych oswiadczeh lub
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6 SIWZ.

6. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTW1ERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIELU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

6.1 W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy kazdy z Wykonawcow jest zobowia.zany przedlozyc:

6.1.1 - oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy,

6.1.2 - wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zata.czeniem dowodow dotycz^cych najwazniejszych
robot, okreslaja.cych, czy roboty te zostaty wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazuja.cych, czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone,

6.1.3 - wykaz osob, ktore beda. uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie usJug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztafcenia
niezbednych do wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacja. o podstawie do dysponowania tymi osobami,

6.1.4 - oswiadczenia, ze osoby, ktore beda, uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadaj^
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naMadaja. obowia.zek posiadania takich uprawnieh,

6.1.5 - informacje banku lub spofdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca,
wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowa. Wykonawcy, wystawionq
nie wczesniej niz 3 miesiqce przed upfywem terminu sktadania ofert;

6.1.6 - optacona. polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj^cy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej
z przedmiotem zamowienia.

6.2 W zakresie potwierdzenia nie podfegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozyc:

6.2.1 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zata.cznik nr 2 do SIWZ);

6.2.2 - aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja. wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert,
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6.2.3 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja.ce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed
uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert

6.2.4 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesia,ce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania ofert

6.2.5 - aktualnq informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 4—8 ustawy, wystawiona. nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert;

6.2.6 - aktualna. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawiona. nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert.

6.2.7 - aktualna. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona. nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert.

6.3 W zakresie dotyczqcym przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, nalezy
przedtozyc:

6.3.1 - list? podmiotow naleza.cych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacj? o tym, ze wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej (zata.cznik nr 2 do SIWZ).

6.4 Dokumenty podmiotow zagranicznych lub majqcych miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

6.4.1 Jezeli, w przypadku wykonawcy maja.cego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, maja. miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do
nich zaswiadczenie wtasciwego organu sa.dowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotycza.ce niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-
8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania
ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich
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zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawieraj^cym oswiadczenie ztozone przed
wtasciwym organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.

6.4.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

6.4.2.1 - zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6 dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania potwierdzaj^ce
odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, opfat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesia_ce przed uptywem terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

6.4.2.2 - zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.2.5, 6.2.7 zaswiadczenie wtasciwego
organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza^, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

Zgodnie z § 7.1. Rozporzajdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze za^dac zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogq bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty powyzsze sa, sktadane w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentow powinny bye one opatrzone przez wykonawce
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca^ waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Zgodnie z § 7.4. Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze z$dac zamawiaj^cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga. bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty sporza_dzone w jezyku
obcym sg. sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski

Wykonawca powotuj^cy sie przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat
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zasobami innych podmiotow stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek tqczqcy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do
ich zasobow przedktada takze dokumenty dotycz^ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreslonym w pkt 6.1.5 i 6.1.6. oraz dokumenty dotycz^ce zakresu dostepnych
Wykonawcy zasobow innego podmiotu, a takze zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy
wykonywaniu zamowienia.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiaj^cy wymaga, aby Zamowienie zostato wykonane w terminie do 20 listopada 2014
roku.

8. WARUNKI UMOWY

Z Wykonawcq, ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiaja_cego za oferte
najkorzystniejszq, zostanie zawarta umowa dostawy.
Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymat od Zamawiaj^cego ogolne warunki umowy na wykonanie
Zamowienia, zgodnie z ktorymi zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcy.

9. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriow:

LP
1

Wyszczegolnienie kryteriow
Cena

Znaczenie kryterium
100%

Sposob oceny ofert:

Sposob obliczania punktow za kryterium cena:
Ocena punktowa oferty ,,x" = cena oferty najnizsza/cena oferty badana x 100 x znaczenie kryterium
Ocene koricowq badanej Oferty stanowic bedzie suma punktow kryterium cena (maksymalne
100 punktow). Za najkorzystniejsz$ zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsz^ liczbe
punktow obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

10. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 2014-08-04 o godz. 12:00. Oferty ztozone po tym terminie
zostan$ zwrocone bez otwierania. Decyduj^ce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego
terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiaja.cego, a nie data jej wystania przesytka.
pocztowa^ czy kurierskq.

Oferty nalezy dostarczyc do siedziby Zamawiajqcego i zaadresowac:
Wojewodzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
do pokoju nr 22 (sekretariat)

11. WADIUM
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Zamawiaja^cy nie wymaga wniesienia wadium.

12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiaja_cy za,da wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie 5%
wartosci umowy, w formie i terminie okreslonych w §8 Ogolnych warunkow umowy (zat^cznik 3).

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy beda^ zwiqzani oferta. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwia.zania oferta. rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 10. SIWZ.

14. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 2014-08-04 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiaja^cego:

Wqjewodzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
w pokoju nr 20

Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostanq udostepnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.

15. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM W TOKU POST^POWANIA

Wykonawcy i innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze
doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaja_cego przepisow Ustawy, przystuguja.
srodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g Ustawy. Zastosowanie maja.
srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamowieri publicznych.

16. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY

Zamawiaj^cy powiadomi o wyborze oferty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie.
Z wybranym Wykonawca. zostanie zawarta umowa, w terminie zgodnym z art. 94 Pzp.
Zamawiaja.cy poinformuje wybranego Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

17. ZALACZNIKI:

Nastepuj^ce zai^czniki stanowi^ integralnq czesc SIWZ:
Zata^cznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Zata,cznik nr 2 - Oswiadczenia.
Zatqcznik nr 3 - Ogolne Warunki Umowy.
Zata^cznik nr 4 - Projekt budowlany

11
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Zatqcznik nr 5 - Projekt wykonawczy - branza architektoniczna
Zatqcznik nr 6 - Projekt wykonawczy - branza konstrukcyjna
Zat^cznik nr 7 - Projekt wykonawczy - branza sanitarna
Za^cznik nr 8 - Projekt wykonawczy - branza elektryczna
Zatqcznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Zat^cznik nr 10 - Przedmiar robot

12
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FORMULARZ OFERTOWY (wzor)

Dane dotycza.ce wykonawcy
Nazwa
Siedziba
nr telefonu/faksu
e-mail
nrNIP

Zobowia.zania wykonawcy
Zobowia,zuj§ sie do wykonania robot budowlanych dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy okreslonych parametrami i wymaganiami w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia za kwote:

cena netto zt
(stownie: )
podatek VAT z\: )

cena brutto zt
(stownie: )

Podwykonawcy, ktorzy beda, uczestniczyd w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.
1
2

Kosztorys ofertowy

1.
2.

Data

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

13
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OSWIADCZENIA

Nazwa wykonawcy
Ad res wykonawcy .

Przystepuja,c do postepowania o zamowienie publiczne jako Wykonawca,

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot spetnia warunki dotycza.ce:
• posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa naMadaja. obowiqzek ich posiadania;
• posiadania wiedzy i doswiadczenia;
• dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia;
• sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przez nas podmiotu
z powodu niespelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamowieh
publicznych z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot;
1) nie nalezy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentow *
2) nalezy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow z nastepuj^cymi podmiotami: *
a)
b)
c) ...

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwia_zanych oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia tj. 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja. istotnych warunkow zamowienia nie
wnosimy do niej zastrzezeri oraz akceptujemy ogolne warunki umowy (w tresci zgodnej z
zata.czonym do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zata^cznik nr 3} i w razie
wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowia.zujemy sie do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez zamawiaja.cego.

podpisy osob uprawnionych
do wystepowania w obrocie prawnym

data:

niepotrzebne skreiii6 lub pomin^fi
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OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
1 Zamawiajqcy zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,

na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, stanowiacych zat^czniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej
umowy, zwane dalej robotami.

2. Zamawiaja_cy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane oraz srodki na realizacje niniejszej umowy.

3. Zakres rzeczowy robot okresla dokumentacja projektowa oraz kosztorys ofertowy, o
ktorych mowa w ust. 1, zwane dalej fa_cznie dokumentacja..

4. Generalny Wykonawca zobowia^zuje sie zrealizowac roboty zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1) warunkami wynikaja,cymi z przepisow technicznych i ustawy - Prawo budowlane,
2) wyrnaganiami wynikaja,cymi z obowi^zuja^cych Polskich Norm i aprobat technicznych,

co w przypadku uzytych materiatow bedzie potwierdzone odpowiednimi atestami,
3) dokumentacja oraz specyfikacja. techniczn^ wykonania i odbioru robot,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, przy zachowaniu

troski o mienie Zamawiajacego oraz osob trzecich.

§2
1. Strony ustalaj^ nastepuja,cy terminy realizacji niniejszej umowy:

1) rozpoczecie robot - od
2) zakohczenie robot -do

2. Roboty bed$ wykonywane przez Generalnego Wykonawce:
1) od poniedziatku do pi$tku wgodzinach: ,
2) w soboty w godzinach:

§3
1. Przekazanie terenu wykonywania robot, zwanego dalej terenem budowy, wraz z 1

egzemplarzem dokumentacji projektowej nastapi w cia,gu 7 dni po dniu zawarcia umowy.
Przekazanie nastapi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika budowy.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnosc i nie
moze bye udostepniana osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiaja.cego.

3. Generalny Wykonawca ma obowia.zek doktadnego sprawdzenia, czy dostarczona
dokumentacja projektowa oraz teren budowy nadaja. sie do prawidtowego wykonania
robot.

4. Jezeli po otrzymaniu od Zamawiaja.cego dokumentacji projektowej Generalny Wykonawca
stwierdzi w niej wady, braki lub pomytki, to wowczas jest zobowia.zany o tychze wadach,
brakach lub pomytkach zawiadomic Zamawiaja.cego w terminie do 3 dni od dnia ich
wykrycia pod rygorem wspolodpowiedzialnosci za szkody powstate z tego tytutu.

5. Zamawiaja.cy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o
ile zmiany te powodowac beda. oszczednosci lub poprawe funkcjonalnosci proponowanych
rozwia_zah.

6. Generalny Wykonawca uzgodni z Zamawiaja.cym organizacje terenu budowy.
7. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiaja.cemu w cia.gu 7 dni od przekazania terenu

budowy uzgodniony wczesniej z Zamawiaja.cym harmonogram rzeczowo-czasowo-
finansowy robot, ktory za zgodq Stron moze bye aktualizowany w trakcie realizacji umowy.

8. Zamawiaja.cy zobowia.zuje sie udostepnic nieodptatnie na czas robot Generalnemu
Wykonawcy wode oraz energie elektryczna..

9. Generalny Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana(i)
posiadajacego(j) uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci o nr
ktory(a) przynalezy do Obowiqzki kierownika budowy okresla
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ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z pozn.
zm.).

§4
1. Generalny Wykonawca zobowi^zuje sie utrzymac teren budowy w czystosci oraz strzec

bezpieczehstwa mienia i osob znajduja.cych sie na terenie budowy.
2. W czasie realizacji robot Generalny Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w

stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowaf
bezpiecznie wszelkie urz^dzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i smieci oraz
niepotrzebne urza,dzenia prowizoryczne.

3. Generalny Wykonawca zapewni wtasciwa^ organizacje i koordynacje robot.
4. Generalny Wykonawca ponosi petna. odpowiedzialnosc za jakosc, terminowosc oraz

bezpieczehstwo wykonywanych robot.
5. Generalny Wykonawca zobowi$zuje sie zapewnic bezpieczehstwo robot przez cary czas

wykonywania robot oraz zobowi^zuje sie do wykonywania robot w sposob gwarantuj$cy
przestrzeganie przepisow i zasad BMP oraz p.poz., zarowno osob zatrudnionych na
budowie jak i osob trzecich. Wszelkie szkody powstate w wyniku tego typu zaniedbah
Generalny Wykonawca naprawi na wtasny koszt.

6. Po zakohczeniu robot Generalny Wykonawca zobowia_zany jest uporzajdkowac teren
budowy i przekazac go Zamawiajqcemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu
odbioru kohcowego.

§5
1. Generalny Wykonawca zobowi^zuje sie wykonac roboty z materiatow wymienionych w

dokumentacji, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.
2. Generalny Wykonawca bedzie uzgadniac z Zamawiaj^cym wybor materia^ow dla robot

zamiennych i dodatkowych.
3. Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,

zapewnia materiaty do wykonania przedmiotu umowy.
4. Materiafy powinny posiadac swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz

powinny odpowiadac:
1) deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami przenosza.cymi normy europejskie,

zgodne z atestami i aprobatami technicznymt,
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot,
3) wymaganiom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie.
5. Na kazde za_danie Zamawiaj^cego Generalny Wykonawca obowia.zany jest okazac w

stosunku do wskazanych materiatow, urz^dzeh lub produktow - stosowny i prawem
wymagany - dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczn^, europejska. aprobate
techniczn^, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany, itp. dokumenty).

6. Zamawiajqcy dopuszcza uzycie materiatow, urz^dzeh i produktow rownowaznych do
materia^ow, urz^dzeh i produktow wymienionych w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, ze ich parametry bed^ odpowiadafy parametrom techniczno-uzytkowym
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot. Wymienione w dokumentacji projektowej materiaty, urzqdzenia lub produkty - o
nazwach handlowych tarn zawartych - nie 53 obowia.zuj^ce.

7. Na zamiane materiatow, urz^dzeh lub produktow uzytych do wykonania przedmiotu
umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i dokumentacji
projektowej lub kosztorysu ofertowego, bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiaja.cego.

8. Wszystkie materiafy pochodza.ce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, nie
nadaja,ce si$ do ponownego wykorzystania i wymagaj^ce wywozu, beda. stanowily
wlasnosc Generalnego Wykonawcy.
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9. Generalny Wykonawca jest wytworca, odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z pozn. zm.).

10. Generalny Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowia_zek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych (np. odpadow betonowych, gruzu
budowlanego, itp.) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Generalny
Wykonawca zobowia.zany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Generalny Wykonawca zobowia,zany jest udokumentowac
Zamawiaja.cemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
kohcowego odbioru.

11. Poszczegolne etapy robot beda. na biez^co uzgadniane pomiedzy stronami. Przed
rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu robot, w szczegolnosci w kolejnym
pomieszczeniu, Generalny Wykonawca uzyska od Zamawiaja^cego dodatkowo
potwierdzenie zakresu i rodzaju robot, ktore maja. bye wykonane zgodnie z dokumentacja.
projektowa..

§6
1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych
podwykonawcow jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

2. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Generalny Wykonawca
poinformuje Zamawiaja.cego na pismie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach
lub dalszych podwykonawcach, ktorym ma zostac powierzona realizacja robot.
Generalny Wykonawca zobowia.zany jest wskazac nazwe, forme prawnq, adres, NIP,
REGON, e-mail oraz numer telefonu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wskazac zakres robot, ktory zostanie powierzony poszczegolnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

3. Umowa z podwykonawca., a takze umowa miedzy podwykonawcy a dalszym
podwykonawcy lub miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

4. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze umowa z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawca. bedzie zawierata postanowienia dotycza.ce w szczegolnosci:
1) opisu przedmiotu zamowienia na roboty wraz ze wskazaniem numeru umowy ta.cz^cej
Zamawiaja.cego oraz Generalnego Wykonawce oraz jaka konkretnte czesc tego
zamowienia bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze bye dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzaja.cych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zakresu robot.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh:
1) uzalezniaja.cych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Generalnego
Wykonawcy od zaptaty Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiaja.cego wynagrodzenia
obejmuja.cego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
2) uzalezniaja.cych zwrot przez Generalnego Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajqcego Generalnemu Wykonawcy.

6. Generalny Wykonawca zobowia.zuje sie do przedtozenia Zamawiaja.cemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa. roboty, a takze projektu jej zmiany,
wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycenq, a takze wraz z czesciq dokumentacji
projektowej dotyczqcej wykonania robot, ktore maja. bye realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji projektowej, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

7. Generalny Wykonawca zobowia.ze podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
przedtozenia Zamawiaja.cemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa. roboty, a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena., a
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takze wraz z czescia^ dokumentacji projektowej dotycz^cej wykonania robot, ktore maja.
bye realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji projektowej oraz zgody Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiaja,cemu w terminie do 3 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegolnosci w nastepuja,cych
przypadkach:
1) niezat^czenia do projektu zestawieh, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w
ust. 6 i 7,
2) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia
Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty,
3) zamieszczenia w projekcie postanowieh uzalezniajqcych uzyskanie przez
podwykonawc? ptatnosci od Generalnego Wykonawcy od zaptaty Generalnemu
Wykonawcy przez Zamawiaja^cego wynagrodzenia obejmuja.cego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,
4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniaja.ce zwrot przez Generalnego
Wykonawce kwot zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu Generalnemu Wykonawcy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiaja.cego,
5) gdy termin realizacji robot okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa, dla tych robot,
6} gdy projekt zawiera postanowienia dotycza.ce sposobu rozliczeh za wykonane roboty
uniemozliwiaj^cego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiaj^cym a Generalnym
Wykonawca, na podstawie niniejszej umowy.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiaja.cego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia otrzymania zastrzezeh do umowy Generalny
Wykonawca moze przedtozyc Zamawiaja.cemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajqcy w cafosci zastrzezenia Zamawiaj^cego.

10. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajqcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa. roboty lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajqcego zastrzezeh do tego projektu,
Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowi^zuje sie
przedtozyc Zamawiaja^cemu poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz
1 dzieh przed dniem skierowania podwykonawcy do wykonywania robot.

12. Generalny Wykonawca przedtozy, wraz z kopia, umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 11, stosowne petnomocnictwa poswiadczaja^ce, ze osoby zawieraja,ce
umowe w imieniu podwykonawcy 53 do tego upowaznione.

13. Przystapienie do realizacji robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
moze nastqpic wyta.cznie po uprzednim pisemnym zawarciu umowy o podwykonawstwo,
ktorej tresc jestzgodna z projektem umowy przedstawionym Zamawiaja.cemu.

14. Generalny Wykonawca jest zobowiqzany przedtozyc do rozliczenia swojej faktury
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotycza.ce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktorych termin ptatnosci uptyna.t w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadaja^cych je
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zalegtosci Generalnego Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh podwykonawcow wynikajqcych z
umow o podwykonawstwo. Oswiadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia musza. zostac dostarczone Zamawiaja.cemu w oryginale.

15. Dowodami zaptaty, o ktorych mowa w ust. 14, sq m.in.:
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1) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i
czesci przedmiotu umowy, ktorej ptetnosc dotyczy,
2) oswiadczenie ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktorego
wzor stanowi zatqcznik nr 4 do niniejszej umowy, potwierdzaj^ce zaptate wynagrodzenia
za danq czesc robot, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu zamowienia, ktorej
ptatnosc dotyczy.

16.W przypadku uchylenia sie od obowi^zku zaptaty odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za roboty, Zamawiaj^cy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguj^cego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana^ przez
Zamawiaj$cego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 53 roboty.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytqcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiaja^cego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
53 roboty.

18. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 16, obejmuje wyt^cznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiaj^cy poinformuje o tym na pismie
Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji ma prawo zgtoszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiaja_cego, Zamawiaj^cy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozyc do depozytu s^dowego kwote potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wa.tpliwosci Zamawiaj^cego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiaj^cy potr^ca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

22. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, lub w przypadku dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza. niz 5% wartosci robot, o ktorej mowa w § 7 ust.
1, Zamawiajqcy ma prawo odstapic od umowy, a Generalny Wykonawca zaptaci w tym
wypadku kare umown^, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

23. Inspektor Nadzoru moze za,dac od Generalnego Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca, nie daje rekojmi nalezytego wykonania powierzonych mu robot,
podwykonawca nie daje gwarancji dotrzymania terminow realizacji tych robot lub
naruszaJ3 przepisy BMP lub p.poz.

§7
1. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie robot wynosi

zt. (stownie: ) wraz
z podatkiem VAT w obowi^zuj^cej wysokosci, zwane dalej wartosci^ robot.

2. Strony postanawiaj^, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi, wystawianymi za roboty wykonane w danym okresie, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym oraz fakturq kohcowa. wystawion^ po
zakohczeniu i odbiorze catosci robot.
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3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru robot, ktorych ma
dotyczyc ta faktura, podpisany przez przedstawiciela Generalnego Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

4. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej i koncowego rozliczenia stanowi protokot
koiicowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawiciela Generalnego
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Termin ptatnosci faktur ustala sie na 30 dni licza.c od dnia ich otrzymania przez
Zamawiaja.cego. Dniem zaptaty jest dzieh wydania przez Zamawiaj^cego polecenia
przelewu.

6. Faktury za wykonane roboty Generalny Wykonawca wystawi kazdorazowo w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotow odbioru, o ktorych mowa w ust. 3 i 4.

7. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP
8. Generalny Wykonawca zobowiqzuje sie do terminowego uregulowania naleznosci

podatkowych /podatek VAT/ zwia.zanych z wystawionymi dla Zamawiaj^cego fakturami
VAT oraz do zaptaty Zamawiaja_cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego
wystawiania faktur VAT.

§8
1. Strony ustalaja,, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Generalnego

Wykonawce wyniesie 5% wartosci robot i bedzie sluzyc pokryciu roszczeh z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, moze bye
wniesione w nastepujqcych formach:
1) pienia,dzu,
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5} poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.).

3. Generalny Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest obowiqzany wniesc 100% kwoty
zabezpieczenia na oprocentowany rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaja.cego.

4. Zamawiaj^cy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikaja.cymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Generalnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot.

5. Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie u
Zamawiajqcego 30% kwoty zabezpieczenia.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 5, zwrocona zostanie najpozniej w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

§9
1. Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujqce obowia_zki szczegotowe:

1} informowania przedstawiciela Zamawiaj^cego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 1 dnia od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
2} w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci z winy Generalnego
Wykonawcy w toku wykonywania robot - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

2. Przedstawicielem Zamawiaja_cego jest - Inspektor Nadzoru dziataj^cy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), ktory uprawniony jest do
wydawania Generalnemu Wykonawcy poleceh zwi^zanych z jakoscia, i iloscia^ robot,
ktore sa. niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa. wykonania przedmiotu
umowy.
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3. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy jest
4. Generalny Wykonawca bedzie zgtaszaf ZamawiajaLcemu gotowosc do odbioru wpisem

do Dziennika Budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu, oznaczac bedzie
osiajgniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

5. Generalny Wykonawca zobowiqzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o
terminie zakrycia robot ulegaj^cych zakryciu. Jezeli Generalny Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowi^zany bedzie odkryc roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

§10
1. Zamawiaja_cy jest uprawniony do zqdania zaptaty kar umownych w nastepuja.cej

wysokosci:
1) w wysokosci 0,5 % wartosci robot za kazdy dzieh opoznienia w wykonaniu umowy, a

ponadto do odstqpienia od umowy w przypadku, gdy opoznienie przekroczy 14 dni,
wraz z z^daniem zaptaty dodatkowej /niezaleznej od kar za opoznienia/ kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci robot,

2) w wysokosci 0,5 % wartosci robot za kazdy dzieh opoznienia z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zapfaty przez Generalnego Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

4) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

5) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty.

2. Jezeli Generalny Wykonawca opozni sie z realizacja, umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby wykonaf ja. w umowionym terminie, Zamawiaj^cy bedzie mogt,
bez wyznaczania dodatkowego terminu, odsta.pic od umowy oraz z$dac zaptaty kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

3. Jezeli Generalny Wykonawca bedzie wykonywaf roboty w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowa ,̂ Zamawiaja.cy uprawniony jest do wezwania Generalnego
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie terminu, Zamawiaja^cy bedzie mogt za.dac zaptaty
kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

4. W przypadku odstapienia przez Zamawiaja^cego od umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiedzialnosc ponosi Generalny Wykonawca, Zamawiajqcy niezaleznie od
innych uprawnieh bedzie mogt za.dac zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wartosci
robot.

5. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Generalnego
Wykonawce Zamawiaja^cy poniesie szkode przewyzszaja^ca. wysokosc ktorejkolwiek z
zastrzezonych kar umownych, Zamawiaja.cy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

6. Generalny Wykonawca wyraza zgode na potra^cenie kar umownych naleznych
Zamawiaja.cemu z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

§11
1. Zamawiaja.cy wyznaczy termin i rozpocznie odbior wykonywanych robot w ci^gu 2 dni od

dnia pisemnego zawiadomienia go o osi$gnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiaja.c
pisemnie o tym Generalnego Wykonawce.

2. Strony postanawiaja., ze kazdorazowo z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot,
zawieraja,cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
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3. Wraz z protokotem odbioru kohcowego Generalny Wykonawca przekaze
Zamawiaja.cemu Projekt powykonawczy w 2 egzemplarzach, z naniesionymi wszelkimi
zmianami w dokumentacji projektowej wynikajqcymi z uzgodnieh w trakcie prowadzenia
robot.

§12
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete niniejsza. umowa, na okres 36 miesiecy

oraz rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Bieg obu okresow rozpoczyna sie
wdniu dokonania kohcowego odbioru robot.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaja^cego wady robot Generalny Wykonawca
bedzie zobowiazany do jej usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiaj^cy bedzie uprawniony do
zqdania zaptaty przez Generalnego Wykonawce kary umownej w wysokosci 0,5 %
wartosci robot, za kazdy dzieh opoznienia w usunieciu wady.

4. Jezeli opoznienie w usunieciu wady przekroczy 14 dni, Zamawiajqcemu bedzie
przystugiwato prawo odsta,pienia od umowy oraz zqdania zaptaty przez Generalnego
Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

§13
Zamawiaj^cy zastrzega sobie aby wszelkie informacje uzyskane przez Generalnego
Wykonawce w czasie realizacji zadah zleconych na podstawie niniejszej umowy traktowane
byty jako poufne i nie byty wykorzystywane do innych celow ani publikowane bez pisemnej
zgody Zamawiaj^cego.

§14
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja. uzgodnionej formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza. umowa, maj$ zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.
3. Mog^ce wynikn^c ze stosunku objetego umowa, spory rozstrzygane beda, w drodze

wzajemnych negocjacji lub przez s^d wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiaj^cego.
4. Umowe sporz^dzono w 3 jednobrzmia.cych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje

Generalny Wykonawca, a 2 egz. Zamawiaj^cy.
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