
S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M O W I E N I A (SIWZ) 
dla zamowien o szacunkowej wartosci 

mniejszej od kwot okreslonych w art. 11 ust. 8 

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jednolity: Dz. U . z 2017 poz. 1579'), zwanej dalej „ustawa Pzp". 

1 Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajqcego. 
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. Jagiellohska 79/82 
82-200 Malbork 
tel./fax 55-272-32-42 . 
e-mail: malspecszkol@wp.pl 

2 Tryb udzielenia zamowienia. 
2.1 Wskazanie trybu udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. 
2.2 Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Pzp. 
2.3 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, 

a nastepnie zbadania, czy wykonawca ktorego oferta zostala oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziaiu w 
postepowaniu. (art. 24 aa ustawy Pzp) 

3 Opis przedmiotu zamowienia. 
3.1 Przedmiotem zamowienia jest zadanie: „Kontynuacja przystosowania ci^gow 

komunikacyjnych i sanitariatow do potrzeb wychowankow z ograniczon^ 
sprawnosci^ ruchowq w S O S W w Malborku". 

3.2 C P V - 45111300-1 roboty rozbiorkowe 
C P V - 45410000-4 tynkowanie 
C P V - 45430000-0 pokrywanie podlog i scian 
C P V - 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie 
C P V - 45000000-7 Prace budowlane 
CPV-45421100-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
C P V - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

^ C P V - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Opis przedmiotu zamowienia stanowi^ przedmiary robot zal^czniki nr 9-14 oraz 

specyfikacje techniczne zalqczniki nr 15-16. 

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupelniaj^cych. 

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. 

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych. 

4 Termin wykonania zamowienia: 
4.1 Wymagany termin wykonania zamowienia od dnia 25.06.2018 r. do dnia 

10.08.2018 r. 
• • • .J 

5 Warunki udziaiu w postepowaniu: 

Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2018 
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5.1 O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? wykonawcy, ktorzy: 
5.1.1 nie podlegaj^ wykluczeniu; 
5.1.2 spelniaJ4 warunki w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez 

zamawiajqcego w ogloszeniu o zamowieniu. 
5.2 O udzielenie zamowienia mogq ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki 

dotyczace (wymagane wpostepowaniu): 
5.2.1 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o 

ile wynika to z odr?bnych przepisow; 
Zamawiajqcy nie stawia wymagan w tym zakresie. 

5.2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
5.2.2.1 warunek ten zostanie spelniony, jezeli Wykonawca przedlozy oplaconq 

polls?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej 
dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia. Suma gwarancyjna nie 
mniejsza niz 300 000,00 zl. 

5.2.3 Zdolnosci technicznej lub zawodowej, warunek ten zostanie spelniony, jezeli: 
5.2.3.1 Wykonawca wykaze, ze w ciqgu 5 lat przed uplywem terminu skladania 

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, w tym okresie, 
wykonal co najmniej 3 zadania w zakresie odpowiadajqcym przedmiotowi 
zamowienia z podaniem ich wartosci, daty, i miejsca wykonania oraz z 
zalqczeniem dowodow dotyczqcych najwazniejszych robot, okreslajqcych, czy 
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujqcych, czy zostaly 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone -
Wykaz robot budowlanych (zatqcznik nr 6); 

5.2.3.2 Wykonawca przedstawi wykaz, ze dysponuje: 
5.2.3.2.1 CO najmniej 1 osobq posiadajqcq uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeh; wymagana osoba musi wykazac si? minimum 
3-letnim doswiadczeniem w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub 
kierownika robot oraz legitymowac si? przynaleznosciq do wlasciwej Izby 
Samorzqdu Zawodowego, zgodnie z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorzqdach architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U . 
Z 2001 r. Nr 5 poz 42 z poz. zm.); 

5.2.3.2.2 CO najmniej 6 osob wyznaczonych do realizacji niniejszego zadania, z 
ktorych kazda posiada minimum roczny staz pracy przy pracach budowlano-
remontowych. 
W wykazie nalezy podac informacj? na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doswiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia, a 
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacj? o 
podstawie do dysponowania tymi osobami oraz nalezy podpisac 
oswiadczenie, ze osoby, ktore b?dq kierowac robotami przy wykonywaniu 
zamowienia posiadajq wymagane uprawnienia. 

5.3 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziaiu w post?powaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego 
cz?sci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sj^uacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go 
z nim stosunkow prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). 

5.4 Ocena spelniania wyzej opisanych warunkow udziaiu w post?powaniu dokonana b?dzie 
w oparciu o dokumenty okreslone w pkt 6 SIWZ „metod4 warunku granicznego" -
spelnia/nie spelnia. 

5.5 Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si?: 



5.5.1 Wykonawc?, ktory nie wykazal spelnienia warunkow udziaiu w postepowaniu lub 
nie zostal zaproszony do zlozenia ofert lub nie wykazal braku podstaw wykluczenia, 

5.5.2 Wykonawce, b^dqcego osobq fizycznq, ktorego prawomocnie skazano za 
przestepstwo: 

5.5.2.1 o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks kamy (Dz. U . z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U . z 2017 r. poz. 1463 i 1600), 

5.5.2.2 0 charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy, 

5.5.2.3 skarbowe, 
5.5.2.4 o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajqcym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U . poz. 769); 

5.5.3 wykonawce, jezeli urz^dujqcego czlonka jego organu zarzqdzajqcego lub 
nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przest^pstwo, o ktorym mowa w pkt 13; 

5.5.4 wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq 
decyzje administracyjnq o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub sktadek 
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonal 
piatnosci naleznych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawari w i ^ q c e porozumienie w 
sprawie splaty tych naleznosci; 

5.5.5 wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razqcego 
niedbalstwa wprowadzil zamawiajqcego w blqd przy przedstawieniu informacji, 
ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udziaiu w postepowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji", 
lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawic wymaganych 
dokumentow; 

5.5.6 wykonawce, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil 
informacje wprowadzajqce w blqd zamawiajqcego, mogqce miec istotny wplyw 
na decyzje podejmowane przez zamawiajqcego w postepowaniu o udzielenie 
zamowienia; 

5.5.7 wykonawce, ktory bezprawnie wptywal lub probowal wplynqc na czynnosci 
zamawiajqcego lub pozyskac informacje poufne, mogqce dac mu przewage w 
postepowaniu o udzielenie zamowienia; 

5.5.8 wykonawce, ktory bral udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie 
zamowienia lub ktorego pracownik, a takze osoba wykonujqca prace 
podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o swiadczenie 
uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze 
spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze bye wyeliminowane w inny 
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziaiu w postepowaniu; 

5.5.9 wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawari porozumienie majqce na 
celu zaklocenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie 
zamowienia, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych 
srodkow dowodowych; 

5.5.10 wykonawce bedqcego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzekl 
zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
pazdziemika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny 



zabronione pod grozbq kary (Dz. U . z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 
933); 

5.5.11 wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne; 

5.5.12 wykonawcow, ktorzy nalezqc do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U . z 
2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), zlozyli odr?bne oferty, oferty cz?sciowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziaiu w postepowaniu, chyba ze wykazq, ze 
istniejqce miedzy nimi powiqzania nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w 
postepowaniu o udzielenie zamowienia. 

5.6 Dodatkowo Zamawiajqcy wyklucza z postepowania Wykonawce: 
5.6.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w 

postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidacje j^go majqtku lub sqd zarzqdzil likwidacje j^go majqtku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U . z 2017 r. 
poz. 1508) lub ktorego upadlosc ogloszono, z wyjqtkiem wykonawcy, ktory po 
ogloszeniu upadlosci zawari uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sqdu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majqtku ^ 
upadlego, chyba ze sqd zarzqdzil likwidacje j^go majqtku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe (Dz. U . z 2017 r. poz. 2344); 

5.6.2 ktory naruszyl obowiqzki dotyczqce piatnosci podatkow, oplat lub skladek na 
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za 
pomocq stosownych srodkow dowodowych, z wyjqtkiem przypadku, o ktorym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca dokonal piatnosci 
naleznych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawari wiqzqce porozumienie w sprawie splqty 
tych naleznosci. 

5.7 Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconq. 
5.8 Zamawiajqcy odrzuci oferte jezeli: 

5.8.1 jest niezgodna z ustawq; 
5.8.2 jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, z 

zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
5.8.3 jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
5.8.4 zawiera razqco niskq cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia; 
5.8.5 zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziaiu w postepowaniu o 

udzielenie zamowienia; 
5.8.6 zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
5.8.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzi sie na 

poprawienie omylki , o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
5.8.8 Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedluzenie terminu zwiqzania ofertq; 
5.8.9 wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy, 

jezeli zamawiajqcy zqdal wniesienia wadium; 
5.8.10 oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymagan okreslonych przez 

Zamawiajqcego; 
5.8.11 jej przyjecie naruszaloby bezpieczehstwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczenstwa pahstwa, a tego bezpieczehstwa lub interesu nie mozna 
zagwarantowac w inny sposob; 

5.8.12 jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow. 
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6 Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajqcych spelnianie warunkow udziaiu w 
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawcy wraz z ofertq winni przedlozyc nast?pujqce dokumenty: 
6.1 Wykaz oswiadczen w celu wst^pnego potwierdzenia, ze wykonawca spelnia warunki 

udziaiu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania: 
6.1.1 oswiadczenie o spelnianiu warunkow udziaiu w postepowaniu o zamowienie 

publiczne z art. 22 ust. 1,1b zgodnie z art. 25 a ust. 1 (zalqcznik nr 2 do SIWZ) 
6.1.2 oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania stanowiqce wstepne 

potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania (zalqcznik 
nr 3 do SIWZ) - oswiadczenie skiada Wykonawca, ktory powoluje sie r i^ zasoby 
innych podmiotow, a w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o 
zamowienie kazdy z nich oddzielnie. 

6.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej zamawiajqcego informacji z 
otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiqzany jest 
przekazac Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do 
tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
(zalqcznik nr 4 do SIWZ). 

6.3 Nizej wymienionych dokumentow nie nalezy dolqczyc do oferty. Wykonawca, ktorego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq zostanie powiadomiony odrebnym pismem o 
terminie i miejscu ich dostarczenia: 
6.3.1 Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktore wykonawca skiada w postepowaniu na 

wezwanie zamawiajqcego na potwierdzenie okolicznosci o ktorych mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 ustawy: 
6.3.1.1 Wykaz robot budowlanych (druk stanowi zalqcznik nr 6 do SIWZ) w 

zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunkow wiedzy i 
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem 
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w 
tym okresie, co najmniej 3 zadah w zakresie odpowiadajqcym przedmiotowi 
zamowienia z podaniem jego rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz 
zalqczenie dokumentu potwierdzajqcego, ze zadanie zostalo wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, np.: referencje, 
zaswiadczenia, protokoly; 

6.3.1.2 Wykaz osob (druk stanowi zalqcznik nr 7 do SIWZ), ktore bedq uczestniczyc 
w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania 
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz 
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

6.3.1.3 Oswiadczenie, ze osoby, ktore bedq uczestniczyc w wykonywaniu 
zamowienia, posiadajq wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajq 
obowiqzek posiadania takich uprawnien (zalqcznik nr 8 do SIWZ); 

6.3.1.4 Oplaconq polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie 
prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zamowienia. Suma 
gwarancyjna nie mniejsza niz 300 000,00 zl . 

6.3.2 Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktore wykonawca skiada w postepowaniu na 
wezwanie zamawiajqcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 2 ustawy: 
6.3.2.1 kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej osobno do kazdego przedmiaru 
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robot, ktore stanowiq zalqczniki od 9 do 14 do SIWZ. 
6.3.3 Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktore wykonawca skiada w postepowaniu na 

wezwanie zamawiajqcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 3 ustawy: 
6.3.3.1 odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

dzialalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

6.3.3.2 Jezeli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow o ktorych mowa w pkt 6.3.3.1 
skiada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce 
zamieszkania potwierdzajqcy odpowiednio, ze: 
6.3.3.2.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, wystawione 

nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo 
wnioskow o dopuszczenie do udziaiu w postepowaniu. (Jezeli w kraju, w 
ktorym wykonawca na siedzib? lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej 
dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow o ktorych mowa po wyzej 
zastepuje si? je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego - . ^ 
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miala dotyczyc, 
zlozone przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym 
albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze 
wzgledu na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce . 
zamieszkania tej osoby). 

6.3.3.3 Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urz^du skarbowego potwierdzajqce, 
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wczesniej niz 
3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument 
potwierdzajqcy, ze wykonawca zawari porozumienie z wlasciwym organem 
podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych piatnosci lub wstrzymanie w calosci 
wykonania decyzji wlasciwego organu; 

6.3.3.4 zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu 
Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo 
inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek ."^^ 
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wczesniej niz 3 
miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument 
potwierdzajqcy, ze wykonawca zawari porozumienie z wlasciwym organem w 
sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczegolnosci uzyskala przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozlozenie na raty zaleglych piatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania 
decyzji wlasciwego organu. 

6.4 W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach 
fmansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z 
nimi stosunkow, zobowiqzany jest przedstawic pisemne zobowiqzanie tych podmiotow 
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamowienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 

6.5 Postanowienia dotyczqce wnoszenia oferty wspolnej przez dwa lub wi^cej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/spolki cywilne). 
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6.5.1 Wykonawcy mogq wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. 
6.5.2 Jezeli oferta wspolna zlozona przez dwoch lub wi?cej Wykonawcow zostanie 

wyloniona w prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajqcy zazqda w wyznaczonym 
terminie zlozenia umowy regulujqcej wspolprac? tych Wykonawcow, podpisanej 
przez wszystkich partnerow, przy czym termin, na jaki zostala zawarta, nie moze bye 
krotszy niz termin realizacji zamowienia. 

6.5.3 Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o 
udzielenie zamowienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, 
a pelnomocnictwo/upowaznienie do pelnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z 
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli 
kazdego z Wykonawcow, winno bye dolqczone do oferty. 

6.5.4 Oferta winna zawierac wszystkie dokumenty, oswiadczenia i informacje 
wymienione w punktach 6.3 dla kazdego partnera z osobna, pozostaie skiadane sq 
wspolnie. 

6.5.5 Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia ponoszq solidamq 
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy. 

6.6 Oswiadczenia, o ktdrych mowa w SIWZ dotyczqce wykonawcy i innych podmiotow, na 
ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 
22a ustawy oraz dotyczqce podwykonawcow, skiadane sq w oryginale. 

6.7 Pozostaie dokumenty, inne niz oswiadczenia o ktorych mowa wyzej, skiadane sq w 
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosc z oryginalem. Potwierdzenia za zgodnosc 
z oryginalem dokonuje wykonawca albo podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji 
polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia 
publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktore 
kazdego z nich dotyczq. 

6.8 Dokumenty sporzqdzone w jezyku obcym sq skiadane wraz z tlumaczeniem na jezyk 
polski. 

7 Informacje o sposobie porozumiewania siq Zamawiajqcego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oswiadczen lub dokumentow, jezeli zamawiajqcy, w sytuacjach okreslonych 
w art. 10c-lOe, przewiduje inny sposob porozumiewania si^ niz przy uzyciu srodkow 
komunikacji elektronicznej, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si^ z 
wykonawcami. 
7.1 Formy przekazywania oswiadczen, wnioskow i innych: 

7.1.1 Wszelkie oswiadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiqzani sq dostarczyc 
Zamawiajqcemu, a wymienione w SIWZ przekazywane sq pisemnie wraz z Ofertq. 

7.1.2 Komunikacja miedzy zamawiajqcym a wykonawcami odbywa sie: 
7.1.2.1 za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t . j . Dz. U . z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), 
7.1.2.2 osobiscie, 
7.1.2.3 za posrednictwem poslahca, -
7.1.2.4 faksu na nr 55 272-32-42, 
7.1.2.5 przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug drogq elektronicznq (t . j . Dz. U . z 2017 
r. poz. 1219 ze zm.) - porozumiewanie sie w formie poczty elektronicznej - na 
adres: sekretariat.sosw(^powiat.malbork.pl 

7.1.3 Kazdy Wykonawca ma prawo zwrocic sie do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci 
SIWZ na pismie. Zamawiajqcy udzieli niezwtocznie odpowiedzi jednak nie pozniej 
niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o 



wyjasnienie tresci SIWZ wplynql do Zamawiajqcego nie pozniej niz do konca dnia w 
ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. 

7.1.4 Kazda ze stron na zqdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania 
oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za 
pomocq faksu lub pocztq elektronicznq. 

7.1.5 Zamawiajqcy zaleca Wykonawcom biezqce sledzenie strony intemetowej 
www.republika.pl/malspecszkol zakladka Ogloszenia i Przetargi. 

7.2 Osobami uprawnionymi do porozumiewania si? z Wykonawcami sq: 
7.2.1 Elzbieta Kwestarz - tel/fax 55-272-32-42, w godz. 7,00-15,00. 

8 Wymagania dotyczqce wadium. 
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium. 

9 Termin zwiqzania ofertq. 
Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem 

terminu skladania ofert. 

10 Opis sposobu przygotowania ofert. 
10.1 Wykonawca skiada jednq ofert? z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

niewaznosci. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na ziozenie oferty w formie 
elektronicznej. Tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. 

10.2 Oferta winna zawierac: 
10.2.1 formularz ofertowy (Zalqcznik nr 1); 
10.2.2 Oswiadczenie o spelnianiu wamnkow udziaiu w post?powaniu o zamowienie 

publiczne z art. 22 ust. 1,1b zgodnie z art. 25 a ust. 1 (zalqcznik nr 2do SIWZ) 
10.2.3 Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post?powania, stanowiqcego 

wst?pne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu (Zalqcznik nr 3); 
10.2.4 zobowiqzania innych podmiotow do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (art. 22a ust. 2 ustawy) 
(jesli dotyczy), 

10.2.5 dokument, z ktorego wynika upowaznienie Wykonawcy do podpisania oferty, lub 
pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert? skiada pelnomocnik. 

10.3 Oferta wraz z zalqcznikami musi bye sporzqdzona w j?zyku polskim. Kazdy dokument 
skladajqcy si? na ofert? sporzqdzony w innym j?zyku niz j?zyk polski winien bye 
zlozony wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski, poswiadczony przez Wykonawc?. 

10.4 Oferta wraz z zalqcznikami musi bye podpisana przez osob? upowaznionq do 
reprezentowania Wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi bye dolqczone 
do oferty, jezeli nie wynika ono z innych dokumentow zalqczonych przez Wykonawc?. 

10.5 W przypadku gdy osoba lub osoby podpisujqce ofert? dzialajq na podstawie 
pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to musi zostac dolqczone do oferty. Pelnomocnictwo 
musi bye zlozone w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z 
oryginalem. Kopia pelnomocnictwa powinna bye poswiadczona przez notariusza. 

10.6 Dokumenty skladajqce si? na ofert? mogq bye zlozone w formie oryginalu lub kopii 
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc?. 

10.7 Oferta wraz z zalqcznikami musi bye czytelna. 
10.8 Zaleca si?, by kazda strona oferty zawierajqca jakqkolwiek tresc byla podpisana lub 

parafowana przez wykonawc? lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniosl zmiany, powinny bye podpisane 
przez osob?(-y) podpisujqcq(-e) ofert?. Poprawki powinny bye dokonane jedynie 
poprzez czytelne przekreslenie bl?dnego zapisu i wstawienie poprawnego. 
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10.9 Zaleca si?, aby strony oferty byty trwale ze sobq polqczone i kolejno ponumerowane. 
W tresci oferty winna bye umieszczona informacja o liczbie stron. 

10.10 Ofert? nalezy umiescic w zamkni?tym opakowaniu, uniemozliwiajqcym odczytanie 
zawartosci bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno bye: opiecz?towane 
pieczqtkq Wykonawcy i zaadresowane do Zamawiajqcego oraz opisane wg wzoru: 

Przetarg nieograniczony 
sprawa nr SOSW-271/3/18 

„Kontynuacja przystosowania ciqgow komunikacyjnych i sanitariatow do potrzeb 
wychowankow z ograniczonq sprawnosciq ruchowq w S O S W w Malborku" 

10.11 Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic ofert?. 
Wprowadzone zmiany do zlozonej oferty nalezy zlozyc wedlug takich samych zasad, 
jakie dotyczyly skladania ofert, z dopiskiem „ZM1ANA OFERTY". 

10.12 Wykonawca moze wycofac zlozonq przez siebie ofert? wylqcznie w formie pisma 
wycofujqcego ofert?, ktore wplynie do Zamawiajqcego przed uplywem terminu 
skladania ofert. 

10.13 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przy goto waniem i zlozeniem oferty. 

11 Miejsce oraz termin skladania ofert. 
Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajqcego - Sekretariat w terminie do 07.05.2018 r. 
do godziny 09:00. 
Oferty b?dq otwierane 07.05.2018 r. o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiajqcego. 
Ofert? nalezy zlozyc w nieprzejrzystym, zamkni?tym opakowaniu/kopercie w sposob 

gwarantujqcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajqcej jej nienaruszalnosc do terminu 
otwarcia ofert. 

12 Opis sposobu obliczenia ceny. 
12.1 Wykonawca powinien podac cen? za kompleksowq realizacj? przedmiotu zamowienia. 

Cena podana w ofercie jest cenq ryczaltowq i obejmuje wyrazonq w jednostkach 
pieni?znych i podlegajqcq zaplacie przez Zamawiajqcego wartosci wszystkich 
zobowiqzah Wykonawcy zwiqzanych z wykonaniem zamowienia. 

12.2 Cena ryczaltowa w ofercie nie ulega zmianie w calym okresie realizacji przedmiotu 
zamowienia. 

12.3 W formularzu oferty nalezy podac w walucie polskiej wartosc bez podatku VAT, 
podatek VAT i jego stawk? oraz cen? z podatkiem VAT za realizacj? calego zamowienia 
(eyfrowo i slownie). 

12.4 Podane ceny nalezy zaokrqglic do drugiego miejsca po przecinku. 
12.5 Kazdy z Wykonawcow moze zlozyc tylko jednq propozycj? cenowq. Ceny nie mozna 

zmieniac po uplywie terminu otwarcia ofert. 
12.6 Rozliczenia mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq prowadzone b?dq w zlotych 

polskich. 

13 Opis kryteridw, ktorymi zamawiajqcy b^dzie si^ kierowal przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert, a jezeli przypisanie wagi nie jest 
mozliwe z obiektywnych przy czyn, zamawiajqcy wskazuje kryteria oceny ofert w kolejnosci 
od najwazniejszego do najmniej waznego. 
13.1 Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzszq liczb? punktow 

obliczonych w oparciu o ustalone kryteria: 
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Lp. Kryterium Waga kryterium (%) 

1. Cena brutto 95% 

2. Okres gwarancji 1 5 % 

W trakcie badania i oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostanq przyznane punkty wedlug 
wzoru: 

C„ - najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych, 

Cb - cena oferty badanej nieodrzuconej, 

100 - wskaznik staly, 

G = (G„/60 X 100) X 100% = ilosc punktow, gdzie: 

Go - dlugosc gwarancji oferty ocenianej, ' 

100 - wskaznik staly, 

Ocena ogolna danej oferty podlegac b^dzie na zsumowaniu punktow wyliczonych w 
poszczegolnych kryteriach: 

P = Iqczna liczba punktow jakie uzyskala oceniana oferta : 

C - liczba punktow w kryterium cena 

G - liczba punktow w kryterium gwarancja 

13.2 Podany przez Wykonawc? w formularzu oferty okres gwarancji na wykonane roboty 
budowlane musi bye wyrazony w pelnych miesiqcach. 

13.3 Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajqcego - 36 miesi?cy. 
13.4 Maksymalny okres gwarancji to 60 miesi?cy. Jezeli okres zaoferowany przez 

Wykonawc? b?dzie dluzszy, to do obliczenia liczby punktow w tym kryterium zostanie 
przyj?te 60 miesi?cy. 

13.5 Wyniki dzialari matematycznych zaokrqglone b?dq do dwoch miejsc po przecinku. 

14 Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. 
14.1 Zamawiajqcy uniewazni post?powanie o udzielenie zamowienia, jezeli: 

14.1.1 Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwot?, ktorq Zamawiajqcy moze 
przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia; 

14.1.2 Wystqpila istotna zmiana okolicznosci powodujqca, ze prowadzenie 
post?powania lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie 
mozna bylo przewidziec; 

14.1.3 Post?powanie obarczone jest wadq uniemozliwiajqcq zawarcie waznej umowy w 
sprawie zamowienia publicznego. 

14.2 W przypadku uniewaznienia post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy na 
wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si? o udzielenie zamowienia, zawiadomi o 
wszcz?ciu kolejnego post?powania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia 
lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia. 

14.3 Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
14.4 Zamawiajqcy podpisze umow? z Wykonawcq, ktory przedlozy najkorzystniejszq ofert? 

z punktu widzenia kryteridw przyj?tych w SIWZ. 

C = (C„/Cb X 100) X 100% = ilosc punktow, gdzie: 

P = ( C * 9 5 % ) + (G*5%) 

10 



14.5 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadamia 
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, o: 
14.5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazw? (firm?), siedzib? i adres 

Wykonawcy, ktorego ofert? wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy 
(firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porownania zlozonych ofert zawierajqcym punktacj? przyznanq ofertom w 
kryterium oceny ofert; 

14.5.2 Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajqc uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

14.5.3 Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z post?powania o udzielenie 
zamowienia, podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.6 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy zamieszcza 
informacje, o ktorych mowa w pkt. 14.5 na stronie intemetowej oraz w miejscu 
publicznie dost?pnym w swojej siedzibie. 

14.7 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po uplywie terminu przewidzianego na 
wniesienie odwolania, chyba ze w post?powaniu zostala zlozona tylko jedna oferta, w 
takim przypadku mozliwe jest zawarcie umowy przed uplywem tego terminu. Miejsce i 
termin podpisania umowy zostanq uzgodnione z wylonionym Wykonawcq. 

14.8 W przypadku gdy okaze si?, ze Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana: 
14.8.1 przedstawil w niej nieprawdziwe dane, lub 
14.8.2 b?dzie uchylal si? od zawarcia umowy na warunkach wynikajqcych z niniejszej 

specyfikacji, lub 
14.8.3 nie dopelni wszystkich niezb?dnyeh formalnosci, 

Zamawiajqcy wybierze t? sposrod pozostalych ofert, ktora uzyskala najwyzszq ocen? w 
oparciu o przyj?te w prowadzonym post?powaniu kryteria, chyba ze zachodzi jedna z 
przeslanek uniewaznienia post?powania. 

15 Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

\6 Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawartej umowy w 
sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli 
zamawiajqcy wymaga od wykonawcy, aby zawari z nim umow§ w sprawie zamowienia 
publicznego na takich warunkach. 
W zalqczniku nr 3 do SIWZ - Projekt umowy 

17 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujqcych Wykonawcy w toku postepowania o 
udzielenie zamowienia. 
Ze wzgl?du na wartosc szacunkowq zamowienia ponizej 30 000 euro oraz 

nieobowiqzkowym charakterze zamieszczonego ogloszenia Wykonawcy nie przyslugujq srodki 
ochrony prawnej okreslone w ustawie Pzp. 

Zaiqczniki: 
1 Formularz ofertowy. 
2 Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkow w post?powaniu. 
3 Oswiadczenie wykonawcy dotyczqce przeslanek wykluczenia z post?powania. 
4 Lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze 

Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej. 
5 Projekt umowy. 
6 Wykaz zrealizowanych zadah. 
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7 Wykaz osob. 
8 Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajqce posiadanie wymaganych uprawnien przez osoby 

uczestniczqce w wykonaniu zamowienia. 
9 Przedmiar robot - remont lazienek - dofmansowane z PFRON 
10 Przedmiar robot - remont pomieszczeh 111 piqitra, gr. 5 - dofmansowane z PFRON 
11 Przedmiar robot - remont korytarzy 1,11, 111 pi?tro oraz klatki schodowej - dofmansowane z 

12 Przedmiar robot - remont pomieszczeh 111 pi?tro, gr. 5 - niedofmansowane z PFRON 
13 Przedmiar robot - remont korytarzy 1, 11, 111 pietro oraz klatki schodowej -

niedofmansowane z PFRON 
14 Przedmiar robot - remont pokoi wychowawcow 1.11,111 pietro - niedofmansowane z PFRON 
15 Specyfikacja techniczna - korytarze i klatka schodowa 
16 Specyfikacja techniczna - lazienki dla niepelnosprawnyeh 

PFRON 

Dvrektor 
Specjalnego Osrodka Szkcijlno-Wychowawczego w Malborku 
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Zalqcznik nr 1 do SIWZ 

(miejscowosc i data) 

F O R M U L A R Z OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Pelna nazwa 

Adres 

Tel Faks 

E-mail NIP 

KRS/Wpis do Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej 

Czy wykonawca jest malym/srednim przedsi^biorcq? (Wlasciwe zaznaczyc) • T A K • N I E 

Przedmiot Kontynuacja przystosowania ciqgow komunikacyjnych i sanitariatow 
do potrzeb wychowankow z ograniczonq sprawnosciq ruchowq w S O S W w Malborku". 
Oferta dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego ogloszonego przez Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku 
ul. Jagiellohska 7 9 / 8 2 -

Oferujemy realizacj e przedmiotu zamowienia: 

za cene brutto: z l 

Slownie: 

Podatek VAT: zl 

cena netto: zl 

Cena brutto na poszczegolne przedmiary: 

1. Przedmiar robot - remont lazienek - dofmansowane z PFRON cena brutto 
2. Przedmiar robot - remont pomieszczeh I I I pietra, gr. 5 - dofmansowane z PFRON cena 
brutto 
3. Przedmiar robot - remont korytarzy I , I I , I I I pietro oraz klatki schodowej - dofmansowane z 
PFRON cena brutto 
4. Przedmiar robot - remont pomieszczeh I I I pietro, gr. 5 - niedofmansowane z PFRON cena brutto 

5. Przedmiar robot - remont korytarzy I , I I , I I I pietro oraz klatki schodowej - niedofmansowane z 
PFRON cena brutto 
6. Przedmiar robot - remont pokoi wychowawcow I , I I , I I I pietro - niedofinansowane z PFRON 
cena brutto 
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1. 

2. 

3. 

Termin realizacji zamowienia: 

Warunki piatnosci: 

Okres gwarancji w miesiqcach 

4. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia i nie 
wnosimy do niej zastrzezen oraz uzyskalismy informacje konieczne do przygotowania 
oferty. 

5. Oswiadczamy, ze przedlozona oferta jest zgodna z warunkami okreslonymi w SIWZ. 
6. Oswiadczamy, ze postanowienia, ktore zostaly zawarte w projekcie umowy zostaly przez 

nas zaakceptowane i zobowiqzujemy si? do jej podpisania w przypadku wyboru naszej 
oferty. 

7. Uwazamy si? za zwiqzanych niniejszq ofertq na czas wskazany w SIWZ. 
8. Skladam(y) niniejszq ofert? we wtasnym imieniu/jako Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si? 

o udzielenie zamowienia*. 
9. Nie uczestnicz?(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu 

udzielenia niniejszego zamowienia. 
10. Nie zamierzam(y) powierzyc do podwykonania zadnej cz?sci niniejszego zamowienia / 

nast?pujqce cz?sci niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzyc podwykonawcom*: 

Lp. Nazwa cz?sci zamowienia, fmuy podwykonawcow (o ile sq znane) 

11.Oswiadczamy, ze realizacja przedmiotu zamowienia odbywac si? b?dzie zgodnie z 
warunkami okreslonymi w SIWZ. 

12.Zalqcznikami do niniejszej oferty sq: 

Informacj? o wyborze oferty prosimy przekazac na: 

a) E-mail 

b) Fax 

c) Adres do korespondencji 

piecz^c i podpis 
upowaznionego przedstawiciela 

* niepotrzebne skreslic 
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Zalqcznik nr 2 do SIWZ 

(piecz^c oferenta) 

OSWIADCZENIE WYKONAWCY 
Skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien 

Publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZACE SPELNIANIA W A R U N K O W U D Z I A L U W POSTEPOWANIU 
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. „Kontynuacja 

przystosowania ciqgow komunikacyjnych i sanitariatow do potrzeb wychowankow z 
ograniczonq sprawnoscii| ruchowq w S O S W w Malborku" prowadzonego przez Specjalny 
Osrodek Szkolno-Wychowawczy, oswiadczam, co nast?puje: 

INFORMACJA D O T Y C Z ^ C A W Y K O N A W C Y : 

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziaiu w postepowaniu okreslone przez zamawiajqcego w 
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia pkt 5. 

, dnia -v 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 

INFORMACJA W Z W I ^ Z K U Z P O L E G A N I E M N A Z A S O B A C H I N N Y C H PODMIOTOW: 

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkow udziaiu w postepowaniu, okreslonych 
przez zamawiajqcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia pkt 5, polegam na zasobach 
nastepujqcego/ych podmiotu/ow: 

w nastepujqcym zakresie: 

, dnia 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 

OSWIADCZENIE DOTYCZACE P O D A N Y C H INFORMACJI : 

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i zgodne 
z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia 
zamawiajqcego w blqd przy przedstawianiu informacji. 

, dnia 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 
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Zalqcznik nr 3 do SIWZ 

(piecz^c oferenta) 

OSWIADCZENIE WYKONAWCY 
Skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowieii 

Publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZACE PRZESLANEK W Y K L U C Z E N I A Z POSTEPOWANIA 

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. „Kontynuacja 
przystosowania ciqgow komunikacyjnych i sanitariatow do potrzeb wychowankow z 
ograniczonq sprawnosciq ruchowq w S O S W w Malborku" prowadzonego przez Specjalny 
Osrodek Szkolno-Wychowawczy, oswiadczam, CO nastepuje: 

OSWIADCZENIE DOTYCZACE W Y K O N A W C Y V 

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp. 

, dnia 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 

Oswiadczam, ze zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie 
art ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawy wykluczenia sposrod wymieniowych w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjqlem nastepujqce srodki naprawcze 

, dnia 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, N A KTOREGO Z A S O B Y POWOLUJE S I ^ 
W Y K O N A W C A : 

Oswiadczam, ze nastepujqce/y podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym 
postepowaniu t j . : 
(podac pelnq nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/jq wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia. 

, dnia 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE P O D W Y K O N A W C Y N I E B ^ D A C E G O PODMIOTEM, N A 
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE S I ^ W Y K O N A W C A (zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): 

Oswiadczam, ze nastepujqcy/e podmiot/y, b^dqcy/e podwykonawcq/ami: 

(podac pelnq nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/jq wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia. 

, dnia 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 

OSWIADCZENIE DOTYCZACE P O D A N Y C H INFORMACJE 

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i zgodne 
z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia 
zamawiajqcego w blqd przy przedstawianiu informacji. 

, dnia 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 
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Zalqcznik nr 4 do SIWZ 

(pieczec Wykonawcy) 

Lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej/ 
informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej* 

Skladajqc ofert? w trybie przetargu nieograniczonego na „Kontynuacja przystosowania 
ciqgow komunikacyjnych i sanitariatow do potrzeb wychowankow z ograniczonq sprawnosciq 
ruchowq w S O S W w Malborku", zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2013 poz. 907): 

1. skladamy list^ podmiotow. razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U . 
Nr 50 poz. 331 z poz. zm) 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1. 

2. 

3. 

... 1 

(miejscowosc i data) 

pieczec i podpis osoby uprawnionej 

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej. o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamowien publicznych. 

(miejscowosc i data) 

pieczec i podpis osoby uprawnionej 

* nalezy wypelnic pkt 1 lub pkt 2 
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Projekt Umowy 
Zalqcznik nr 5 do SIWZ 

zawarta w dniu w Malborku pomi^dzy: 
Powiatem Malborskim, z siedzibq w: 
82-200 Malbork, PI. Slowianski 17, NIP 579-225-23-74 
zwanym dalej „Zamawiajqcym", reprezentowanym przez: 
p. Malgorzat? Bychawskq - Dyrektora Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Malborku, dzialajqcego z upowaznienia Zarzqdu Powiatu Malborskiego w imieniu Powiatu 
Malborskiego 
afirmq: 

, z siedzibq w: 

zwana dalej „Wykonawcq, reprezentowanq przez: 

o nast?pujqcej tresci: 
§ 1. Przedmiot umowy 

1 Zamawiajqcy w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U . Z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z poz. zm.) 
przetargu nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot 
zamowienia " ", zgodnie z przedstawionq ofertq z dnia 

2 Szczegolowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia okreslonego w ust. 1 zawierajq: 
2.1 Dokumentacja projektowa - zalqczniki Nr do SIWZ 
2.2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot - zalqcznik Nr do SIWZ, 
stanowiqce integralnq cz?sc umowy, oraz pomocniczo Przedmiar robot - zalqcznik nr ... do 
SIWZ. 

3 Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si? z przedmiotem zamowienia i nie zglasza zastrzezen 
dotyczqcych zakresu prac, oraz warunkow lokalizacyjnych prowadzenia robot, poniewaz 
wyklucza si? mozliwosc roszczeh z t j^ulu bl?dnego skalkulowania ceny. 

§ 2. Wynagrodzenie 

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, wartosc 
zryczaltowanq wynagrodzenia brutto na podstawie oferty stanowiqcej zalqcznik do umowy, 
t j . : 
wartosc brutto: 
slownie: 
w tym VAT w wysokosci % t j . : 
wartosc netto: 

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z 
realizacj q robot obj?tych dokumentacjq projektowq, Specyfikacjq Technicznq Wykonania i 
Odbioru Robot oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania 
wszelkich kosztow zwiqzanych z realizacj q przedmiotu umowy. Wynagrodzenie zawiera 
nalezny podatek VAT. 

3. Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje 
wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru robot i innych swiadczeh 
oraz ponoszonych kosztow realizacji. - . * 

4. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstawq 
do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1. 
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5 . Rozliczenie Wykonawcy nastqpi na podstawie faktury po wykonaniu i bezusterkowym 
odbiorze przedmiotu umowy oraz podpisaniu przez Wykonawc? i Zamawiajqcego protokolu 
odbioru. 

6. Faktura b?dzie platna przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. . 

7. Jako dzien zaplaty uznaje si? dzien obciqzenia rachunku Zamawiajqcego. 
8. Faktur? nalezy wystawic na: 

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. Jagiellohska 79/82 
82-200 Malbork 
NIP 579-15-68-448 

9. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu 
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie z zastrzezeniem par. 5. 

§ 3. Obowiqzki stron 

1. Do obowiqzkow Zamawiajqcego nalezy: 
a) protokolame przekazanie placu budowy, 
b) wskazanie punktow poboru energii i wody dla celow realizacji przedmiotu umowy, v ^ 
c) kohcowy odbior przedmiotu umowy, 
d) sprawowanie nadzoru inwestorskiego. / ; 

2. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy: 
a) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytq starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, ofertq i dokumentacjq 
projektowq, STWiOR, etykq zawodowq oraz postanowieniami umowy, 

b) protokolamego przej?cia terenu budowy, -^-^y : • ^-..^^ ^-.-^ 

c) zorganizowania zaplecza budowy i jego zabezpieczenia z zachowaniem najwyzszej 
starannosci z uwagi na wykonywanie robot w czasie funkcjonowania Osrodka, 

d) utrzymania na biezqco ladu i porzqdku na terenie wykonywanych prac w trakcie 
prowadzenia robot i po ich zakohczeniu, 

e) zapewnienie i ponoszenie kosztow zwiqzanych z usuni?ciem oraz skladowaniem 
odpadow powstalych w czasie realizacji przedmiotu zamowienia, 

f) ogrodzenie terenu budowy, przestrzeganie przepisow BHP oraz utrzymanie terenu 
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i wydzielenie stref 
bezpieczehstwa, ; 

g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot, 
h) przygotowanie i zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru kohcowego, uczestniczenie 

w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuni?cia stwierdzonych wad, 
i) zapewnienie ciqglego kierowania robotami przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych posiadajqcych potwierdzenie przynaleznosci do wlasciwej izby samorzqdu 
zawodowego, 

j ) niezwlocznego usuni?cia, wlasnym staraniem i na koszt wlasny ewentualnych szkod 
powstalych z jego winy w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiqzuje si? wykonac przedmiot umowy z materialow i urzqdzeh wlasnych. 
4. Dostarczone przez wykonawc? materialy budowlane muszq bye nowe i odpowiadac 

rodzajom i parametrom materialow uwzgl?dnionych w kosztorysie wykonawczym. 
5. Materialy i urzqdzenia wykorzystywane podczas robot powinny odpowiadac, co do jakosci 

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. z 2010 r. Dz. U . Nr 243 poz. 1623 
z poz. zm.). 

20 



6. Na uzyte materialy przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracj? zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq 
Normq lub aprobatq technicznq. 

7. Wykonawca zobowiqzuje si? przez caly czas trwania niniejszej umowy, do posiadania 
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej z tytulu 
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna nie mniejsza niz 300 000,00 zl , 
kopia polisy stanowi zalqcznik do umowy. 

8. W przypadku wygasni?cia polisy w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiqzuje si? 
wykupic nowq polls? i przedstawic j q Zamawiajqcemu najpozniej 7 dni przed wygasni?ciem 
poprzedniej polisy. 

§ 4. Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia do dnia po 
przekazaniu placu budowy. 

2. Termin, o ktorym mowa w ust. 1 jest niezmiennym i ostatecznym terminem ukohczenia 
wszystkich prac Iqcznie z uporzqdkowaniem placu budowy. 

3. Termin wykonania umowy moze ulec zmianie jedynie w przypadku: 
a) przerw w realizacji wykonania projektu, powstalych z przyczyn zaleznych od 

Zamawiajqcego, 
b) zlecenia robot dodatkowych, jezeli termin ich wykonania, rodzaj lub zakres 

uniemozliwiajq dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

§ 5. Podwykonawcy i Dalsi podwykonawcy 

1. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Podwykonawcow wylqcznie zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego i Ustawy Pzp oraz tylko jezeli zastrzegl w ofercie, ze 
b?dzie korzystal z uslug Podwykonawcow, a takze wylqcznie w zakresie okreslonym ofertq. 
Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo b?dq dokonywane w formie 
pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

2. W razie korzystania z Podwykonawcow, Wykonawca jest zobowiqzany do starannego 
wyboru Podwykonawcy sposrod posiadajqcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje 
w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechanie Podwykonawcow i Dalszych 
podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikow oraz osob trzecich, ktorymi 
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca si? posluguje przy wykonaniu przedmiotu 
Umowy, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane 
zamierzajqcy zawrzec Umow? o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty 
budowlane, jest obowiqzany do przedlozenia Zamawiajqcemu projektu tej umowy, przy 
czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowiqzany dolqczyc zgod? 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiajqcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo (a 
w wypadku Dalszego podwykonawcy - projektu Umowy o podwykonawstwo wraz ze 
zgodq Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo) zglasza pisemne zastrzezenia 
do projektu Umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci jezeli projekt umowy: 
a) nie spelnia wymogow okreslonych w SIWZ lub Umowie; 
b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajqcych wykonanie 

21 



zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy robot budowlanych. 
6. Umowa o podwykonawstwo b?dzie zawierala co najmniej nast?pujqce postanowienia: 

a) postanowienie mowiqce o tym, ze w przypadku nie zaplacenia przez Wykonawc? 
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez podwykonawc? roboty budowlane, 
Zamawiajqcy zaplaci podwykonawcy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Ustawy 
Pzp i Umowy, kwot? wynagrodzenia nie wyzszq, niz kwota za dane prace wynikajqc z 
oferty; 

b) zobowiqzanie niezwlocznego informowania Zamawiajqcego o nienalezytym wykonaniu 
Umowy o podwykonawstwo przez Wykonawc?, w szczegolnosci o nie zaplaceniu 
wynagrodzenia wynikajqcego z Umowy o podwykonawstwo w terminie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh uzalezniajqcych uzyskanie 
przez Podwykonawc? piatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajqcego 
wynagrodzenia Wykonawcy obejmujqcego zakres Robot budowlanych wykonanych przez 
Podwykonawc?. 

8. Niezgloszenie przez Zamawiajqcego w terminie okreslonym w ust. 5 po wyzej zastrzezen do 
przedlozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza si? za akceptacj? projektu 
Umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajqcego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca robot budowlanych przedklada 
Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnosc z oryginalem kopi? Umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiajqcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc z 
oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do Umowy o 
podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 5 powyzej. 

11 .Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo w 
terminie okreslonym w ust. 10 powyzej uwaza si? za akceptacj? Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiajqcego. 

12. Postanowienia ust. 4-11 powyzej stosuje si? odpowiednio do zmian Umowy o 
podwykonawstwo. 

13. W razie, gry Wykonawca stanowi Konsorcjum, Umowa o podwykonawstwo jest zawierana 
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum. 

14. Wykonawca jest zobowiqzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas 
Podwykonawca - Dalszemu podwykonawcy, w terminach piatnosci okreslonych w danej 
Umowie o podwykonawstwo. nie dluzszych jednak niz 30 dni od dnia dor?czenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzajqcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy 
robot budowlanych. 

15. Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, ze sprz?t techniczny, osoby ktorymi posluguje si? Podwykonawca 
lub kwalifikacje Podwykonawcy nie dajq r?kojmi nalezytego i terminowego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych. 

16. Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy. 
17. Wykonawca jest zobowiqzany wraz z kazdq fakturq wystawionq przez Wykonawc? na mocy 

Umowy przedstawic Zamawiajqcemu do wody potwierdzajqce zaplat? wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom oraz oswiadczenia 
wszystkich Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow (nalezycie zlozonych przez 
osoby upowaznione do ich reprezentowania) co do braku jakichkolwiek roszczeh wobec 
Wykonawcy z tytulu piatnosci wynagrodzenia nalezytego z tytulu zawartej Umowy o 
podwykonawstwo. Powyzsze jest warunkiem zaplaty przez Zamawiajqcego wynagrodzenia 
naleznego Wykonawcy. 

18. Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia 
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przyslugujqcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawari 
zaakceptowanq przez Zamawiajqcego Umow? o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia 
si? od obowiqzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawc?, Podwykonawc? lub Dalszego 
podwykonawc? zamowienia na roboty budowlane. Powyzsze dotyczy wylqcznie naleznosci 
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajqcego Umowy o podwykonawstwo. 
Bezposrednia zaplata obejmuje wylqcznie wynagrodzenie, bez odsetek naleznych 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia zgodnie z ust. 18 powyzej, 
Zamawiajqcy jest obowiqzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag 
dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dor?czenia wezwania do zgloszenia 
pisemnych uwag. Brak odpowiedzi Wykonawcy na ww. wezwanie uwaza si? za uznanie 
przez Wykonawc? zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy. 

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19 powyzej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiajqcego, Zamawiajqcy moze: 
a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty, albo 
b) zlozyc do depozytu sqdowego kwot? potrzebnq na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wqtpliwosci Zamawiajqcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu 
platnosc si? nalezy, albo 

c) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszy 
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty. 

21. Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej, lub koniecznosc dokonania 
bezposrednich zaplat na sum? wi?kszq niz 5% wartosci Umowy moze stanowic podstaw? do 
odstqpienia od Umowy przez Zamawiajqcego. 

§ 6. Gwarancja i r^kojmia 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiajqcemu, ze prace b?dq wykonane scisle z postanowieniami 
niniejszej umowy, b?dq wolne od wad i usterek oraz wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi 
normami. Ponadto Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materialy dostarczone b?dq nowe, 
pelnej wartosci handlowej, najbardziej odpowiedniej klasy i nadajqce si? do uzycia w celu 
im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres 
miesi?cy i r?kojmi za wady robot na okres przekraczajqcy gwarancj? o 3 miesiqce. 

3. Bieg gwarancji rozpoczyna si? nast?pnego dnia liczqc od dnia odbioru kohcowego 
przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usuni?cia wad w razie ich stwierdzenia przy 
odbiorze kohcowym. 

4. Zamawiajqcy moze dochodzic roszczeh z tytulu gwarancji i r?kojmi takze po terminach 
okreslonych w ust. 2, jezeli reklamowal wad? przed uplywem tego terminu. 

5. Zamawiajqcy moze wykonywac uprawnienia z tytulu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajqcych z gwarancji. 

6. W okresie gwarancji i r?kojmi Wykonawca obowiqzany jest do nieodplatnego usuwania 
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgloszenia ich przez 
Zamawiajqcego. 

7. W przypadku nie przystqpienia przez Wykonawc? do usuwania wad w okresie gwarancji i 
r?kojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiajqcy ma prawo zlecic usuni?cie wad innemu 
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podmiotowi na koszt Wykonawcy, ktory zobowiqzuje si? do uregulowania naleznosci w 
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

§ 7. Odbior robot 

1. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajqcemu ustalonego w umowie przedmiotu 
zamowienia, po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjq projektowq, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami i przepisami 
technicznymi, umowq itp. 

2. Wykonawca zgiosi Zamawiajqcemu gotowosc do odbioru kohcowego robot w formie 
pisemnej. 

3. Zamawiajqcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kohcowy przedmiotu umowy, lub 
odmowi przystqpienia do czynnosci odbiorczych w ciqgu 14 dni od daty zawiadomienia o 
osiqgni?ciu gotowosci do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 
zawiadamiajqc o tym Wykonawc?. 

4. Warunkiem dopuszczenia do odbioru, wbudowania materialow i montazu urzqdzeh jest 
przedlozenie przez Wykonawc? stosownych certyfikatow, atestow. aprobat technicznych. 

5. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru kohcowego robot Wykonawca przekaze 
Zamawiajqcemu: 
a) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, 
b) oswiadczenie o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z umowq i 

SIWZ, 
c) inwentaryzacj? powykonawczq wykonanych robot, 
d) opinie, protokoly badah i inne dokumenty niezb?dne do odbioru robot, 
e) instrukcje i gwarancj e zamontowanych urzqdzeh, 
f) protokoly z dokonanych pomiarow elektrycznych i nat?zenia oswietlenia. 

6. Z czynnosci odbioru b?dzie spisany protokol zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, terminy wyznaczone na usuni?cie stwierdzonych wad lub usterek oraz 
postanowienia co do wyplaty wynagrodzenia (obnizone lub wstrzymane za wady i usterki). 

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych stwierdzone wadliwie wykonane roboty nadajq si? do 
usuni?cia, to Zamawiajqcy odmowi odbioru do czasu ich usuni?cia, a Wykonawca po ich 
usuni?ciu wystqpi o ponowne wyznaczenie czynnosci odbiorczych. 

8. Jezeli wady nie nadajq si? do usuni?cia i nie uniemozliwiajq uzytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajqcy stosownie obnizy wynagrodzenie. 

9. W przypadku, gdy wady uniemozliwiajq uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiajqcy zazqda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub w wyjqtkowych 
przypadkach odstqpi od umowy. 

10. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedluza umownego 
terminu zakohczenia robot. • 

11.0 robotach zanikajqcych Wykonawca zobowiqzuje si? zawiadomic Inspektora Nadzoru z 
trzydniowym wyprzedzeniem (nie wliczajqc sobot i niedziel). 

12.Przed uplywem gwarancji Zamawiajqcy dokonuje z udzialem Wykonawcy odbioru 
gwarancyjnego. Zamawiajqcy sporzqdza protokol odbioru gwarancyjnego. Zamawiajqcy 
sporzqdza protokol odbioru, ktory podpisujq strony umowy. 

§ 8. Odstqpienie od umowy 

1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo do odstqpienia od umowy w nast?pujqcych 
okolicznosciach: 
- w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy 
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nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwil i zawarcia 
umowy - odstqpienie od umowy w tym przypadku moze nastqpic w terminie 30 dni od 
powzi?cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; 

- firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan upadlosci lub likwidacji; 
- sytuacja finansowa Wykonawcy zagrazac b?dzie prawidlowej realizacji przedmiotu 

zamowienia. 
2. Wykonawcy przysluguje prawo odstqpienia od umowy jezeli: 

- Zamawiajqcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia 
podpisania protokolu odbioru robot; " 

- Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawc?, iz wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okolicznosci nie b?dzie mogl spelnic swoich zobowiqzah wobec 
Wykonawcy. 

3. Odstqpienie od umowy winno nastqpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego 
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. 

§ 9. K a r y umowne 

1. Strony postanawiajq, ze obowiqzujqcq je formq odszkodowania b?dq kary umowne. 
2. Kary te b?dq naliczane w nast?pujqcych wypadkach i wysokosciach: 

a) Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne za: 
• niedotrzymanie terminow realizacji przedmiotu umowy w stosunku do ustalonego w 

§ 4 ust. 1 w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym 
mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzieh zwloki , 

• zwlok? w usuni?ciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i 
r?kojmi w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym 
mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzieh zwloki , liczonej od dnia wyznaczonego na 
usuni?cie wad, 

• za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1; 

• brak zaplaty przez Wykonawc? lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego 
Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%o 
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie; 

• nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmiany - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 
2 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie; 

• nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o 
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie; 

• brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy za kazde 
naruszenie 

b) Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kar? umownq za odstqpienie od umowy z przyczyn 
zaleznych od Zamawiajqcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o 
ktorym mowa w § 2 ust. 1, z wyjqtkiem okolicznosci o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt a) 
umowy. 

3. Strony zastrzegajq mozliwosc zqdania odszkodowania uzupelniajqcego, obok zastrzezonych 
kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. 

4. Strony zobowiqzujq si? do zaplaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania. 

5. Zaplata kary umownej przez Wykonawc? nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku ukohczenia 
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robo budowlanych lub innych zobowiqzah wynikajqcych z Umowy. 

§ 10, Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielami Zamawiajqcego uprawnionymi do podejmowania decyzji w sprawach 
przedmioUi umowy jest: 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie b?dzie: 
3. Zamawiajqcy powoluje Inspektora Nadzoru w osobie: 
4. Inspektor Nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego ustawq z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (t . j . z 2010 r. Dz. U . 243 poz. 1623 z poz. zm.). 
5. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiqzanych z 

jakosciq i ilosciq robot, ktore sq niezb?dne do prawidlowego oraz zgodnego z umowq, 
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zmiana osob pelniqcych funkcje techniczne na budowie, jak tez powolanie nowych nie 
stanowi zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

§ 11. Zmiany postanowieh zawartej umowy 

1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastqpic w formie aneksu za zgodq obu stron 
wyrazonq na pismie. pod rygorem niewaznosci. 

2. Strony dopuszczajq mozliwosc zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci 
zlozonej oferty w zakresie: > ; , 
a) w stosunku do terminu realizacji umowy: 

• gdy zaszla koniecznosc wykonania robot dodatkowych w trybie zgodnym z 
przepisami ustawy Pzp, a niemozliwych do przewidzenia przed podpisaniem 
umowy. 

• zmiany przepisow powodujqcych koniecznosci innych rozwiqzah, niz zlozono w 
opisie przedmiotu zamowienia lub SIWZ, 

• zmiany przepisow powodujqcych koniecznosc uzyskania dokumentow, ktore te 
przepisy narzucajq, 

• z powodu istotnych brakow lub bl?d6w w dokumentacji projektowej, rowniez tych 
polegajqcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa, 

• gdy organy i instytucje uzgadniajqce nie wydaly uzgodnieh w ustalonym terminie, 
• z powodu dzialah osob trzecich uniemozliwiajqcych wykonanie prac, ktore to 

dzialania nie sq konsekwencjq winy ktorej kolwiek ze stron; 
b) w stosunku do osob: 

• zmiany osob reprezentujqcych w przypadku zmian organizacyjnych, 
• zmiany osob realizujqcych zadania pod warunkiem, ze osoby te b?dq spelnialy 

wymagania okreslone w SIWZ; 
c) inne: 

• w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 
• w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajqcego (np. gdy obnizy 

to koszty inwestycji albo skroci czas realizacji), 
• zmniejszenia przedmiotu zamowienia, pod warunkiem ze z mozliwych do 

przewidzenia na etapie pianowania inwestycji przyczyn wykonanie calosci 
przedmiotu zamowienia napotyka istotne trudnosci, ktorych przezwyci?zenie 
wymagaloby poniesienia niewspolmiemie wysokich kosztow, w takim przypadku 
Wykonawca moze zqdac wynagrodzenia tylko za wykonanq cz?sc umowy, 

• wystqpienia w trakcie robot kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, ktore nie 
byly mozliwe do przewidzenia po przeanalizowaniu projektu budowlanego 
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wykonawczego oraz uzgodnien, 
• wstrzymania robot lub przerw w pracach, powstalych z przyczyn lezqcych po stronie 

Zamawiajqcego, 
• wstrzymania robot, na mocy decyzji organow uprawnionych do wstrzymania lub 

przerwania robot, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego lub Wykonawcy, 
• z powodu okolicznosci sily wyzszej. 

§ 12. Postanowienia koncowe 

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajqcego dokonac zadnej cesji praw 
zwiqzanych z realizacjq niniejszej umowy poza okreslone w § 5. 

2. W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy zastosowanie miec b?dq przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. 

j . Dz. U . Z 2010 r. Nr 113 poz 759 z poz. zm.). 
3. Ewentualne spory, powstaie na tie realizacji niniejszej umowy w tym zaplaty, ktore nie 

zostanq rozwiqzane polubownie, strony oddajq pod rozstrzygni?cie Sqdu powszechnego 
wlasciwego dla siedziby Zamawiajqcego. 

4. Umow? sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla kazdej ze stron. 

5. Wykaz zalqcznikow stanowiqcych integralne cz?sci umowy: 
a) oferta Wykonawcy; 
b) Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie 

prowadzonej dzialalnosci gospodarczej; 
c) SIWZ; 
d) dokumentacja projektowa; 
e) STWiOR. 

W Y K O N A W C A Z A M A W I A J Q C Y 
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Zalqcznik nr 6 do SIWZ 

W Y K A Z Z R E A L I Z O W A N Y C H Z A D A N 
t j . wykonanych w ciqgu ostatnich 5 lat robot budowlanych, a jezeli 

okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, o podobnym 
zakresie i charakterze jak przedmiot zamowienia 

Nazwa wykonawcy: 

Adres wykonawcy... 

Telefon/ fax 

Lp Nazwa i adres budynku, w ktorym 
roboty byly wykonane 

Opis wykonanych 
robot wraz z ich 

zakresem 

Termin rozpocz^cia 
i zakoriczenia 
realizacji robot 

Wartosc 
zrealizowanych 

robot 

Zamawiajqcy 
(nazwa, adres, 

telefon) 

data Podpis wykonawcy lub osob uprawnionych 
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Zalqcznik nr 7 do SIWZ 

W Y K A Z OSOB 
ktore b^dq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia , 

w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamowienia, 
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacje 

0 podstawie do dysponowania tymi osobami. 

L.p Imi? i nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe 

Doswiadczenie Wyksztalcenie Zakres 
wykonywanych 

czynnosci w 
zamowieniu 

Podstawa do 
dysponowania 

osobq 

data pieczqtka i podpis osoby uprawnionej 
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Zalqcznik nr 8 do SIWZ 

(pieczec oferenta) 

Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajqce posiadanie wymaganych uprawnien przez osoby 
uczestniczqce w wykonaniu zamowienia 

Skladajqc ofert? w trybie przetargu nieograniczonego na „Kontynuacja przystosowania ciqgow 
komunikacyjnych i sanitariatow do potrzeb wychowankow z ograniczonq sprawnosciq 
ruchowq w S O S W w Malborku" oswiadczam, ze osoby, ktore b?dq uczestniczyc w wykonywaniu 
zamowienia, posiadajq wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania 
takich uprawnien. 

Podpisano: 

data pieczfc i podpis osoby uprawnionej 
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