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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 

i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem 

08-400 Garwolin, ul. Główna 49 

tel./fax 25 682 30 88 

e-mail: mietne@wp.pl 

strona internetowa: www.mietne.edu.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:  

Rozbiórce budynków szklarniowych: 

 Szklarnie (12m
x
30m)  – 4 szt. 

 łącznik 4 szklarni o wymiarach (9m
x
57m) 

znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Cen-

trum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem 

 

2. Kod CPV: …………………………………….. 

 

3. Zakres przedmiotowy prac: 

1) demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego; 

2) demontaż instalacji centralnego ogrzewania; 

3) demontaż instalacji wodociągowej; 

4) demontaż instalacji technologicznej; 

5) demontaż stołów technologicznych.; 

6) rozszklenie szklarni i utylizacja szkła; 

7) demontaż konstrukcji stalowej szklarni oraz rur i grzejników wraz z wywozem do punktu sku-

pu; 

8) rozebranie fundamentów oraz posadzek betonowych części naziemnej i podziemnej; 

9) wywóz gruzu wraz z kosztami składowania na wysypisku; 

10) uzupełnienie ubytków terenu po wywózce ziemią  uprawną do poziomu wyjściowego; 

11) uporządkowanie i przygotowanie terenu do zasiewu i nasadzeń. 

 

4. Materiały z rozbiórki szklarni Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, poza ternem 

budowy. 
 

 Dokumentacja jest do wglądu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycz-

nego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem, 89-400 Garwolin, 

ul. Główna 49 w godz. od 8
00

 do 15
00

. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem realizacji prac 

objętych zamówieniem. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
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7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część/części zamówienia, której/których wyko-

nanie powierzy podwykonawcom.  

9. Informacja o zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy:               

nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.  

10. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej i zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia i odbiór prac 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 15.IX.2014r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                              

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• Wykonawca winien złożyć oświadczenie, iż posiada uprawnienia do wykonywania okre-

ślonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiada-

nia. 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 

• warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budo-

wie, rozbudowie lub rozbiórce obiektu o konstrukcji stalowo-szklanej; 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

• Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadający-

mi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wyko-

nawca przedstawi wraz z ofertą następujące osoby, na funkcje wymienione poniżej, które 

spełniają następujące wymagania: 

a) co najmniej jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadająca 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie wyko-

nawstwa bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona                          

od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku                          

z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

• osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy lub robót wykaże się doświadcze-

niem w budowie lub rozbiórce jednej szklarni o powierzchni co najmniej 300m
2
; 

 Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownic-

twie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z póź. zmianami) art.12 ust.1 ppkt 2.4. ustęp 7, art.12a lub 

uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie usta-

wy prawo budowlane z 1994r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w 

innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego                          

(tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji 

Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia              

18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Osoby spoza terytorium Rzeczpo-
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spolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub de-

cyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby 

inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed wła-

ściwą Izbą. 

 

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli: 

• wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej            

50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają również warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych. 

 

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

warunki określone w pkt. 1.1)-1.5) wykonawcy winni spełniać łącznie. 

2. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 

5. Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 

pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień publicznych. 

6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, zama-

wiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy re-

gulującej współpracę tych wykonawców. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych                          

do wykonania zamówienia innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty pisemnego 

zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres ko-

rzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdze-

nia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Wykonawca załączy do oferty: 

 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór – załącznik nr 2). 

2. Wykaz robót (wzór – załącznik nr 5) przedstawiający, iż wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy 

w tym okresie wykonał:                 
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a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub rozbiórce obiektu o konstruk-

cji stalowo-szklanej; 

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpo-

wiednie uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień . 

4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca  

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia – na kwotę nie mniejszą, niż  50 000,- zł. 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wy-

konawca załączy do oferty: 

 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór – załącznik nr 3) lub Oświad-

czenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków (dot. osób fizycznych), 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór – załącznik 

nr 4).                                         
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wy-

stawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                                 

7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wyko-

nawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wy-

konania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni-

czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 28 potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wy-

konania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, to wykonawca 

przedkłada także dokumenty tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym 

w części VI  pkt 6-11.  

 

11. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oso-

by, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 

organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 

w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych 

osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem sa-

morządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7-11 przedkłada: 
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a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwier-

dzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdro-

wotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego or-

ganu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcze-

śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa-

nia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

13. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce 

zamieszkania lub siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-

wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-

nia 

 

14. Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, jakich należy dostarczyć w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 

1) Dowód wniesienia wadium. 

2) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy (wzór – 

załącznik nr 9) 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty na-

leży załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezen-

towania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4) W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymie-

nione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający 

prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

15. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ. Pełnomocnictwo nale-

ży złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pisemne zobowiązanie podmio-

tu trzeciego należy złożyć w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez ten podmiot. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

“za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 

16. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych) musi być złożone w formie oryginału. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 

 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przeka-

zują za pomocą faksu nr  25 682 30 88  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mietne@wp.pl. 

 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Janusz Kowalski – kierownik gospodarczy w ZSR CKP i CKU w Miętnem 

tel. 602 642 894 

 

 

VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składa-

nia ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestni-

kom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką 

informację na własnej stronie internetowej. 

 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł - słownie 

złotych: dziesięć tysięcy. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,     

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                     

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 109 poz. 1158, z późń. zm.) 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZSR CKP i CKU im. 

St. Staszica w Miętnem o numerze 36 1020 4476 0000 8602 0249 8756 

4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

 

UWAGA: 

1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 
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63 ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) 

polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa ban-

kowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego ra-

chunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotów-

kowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu 

wyżej cytowanych artykułów. 

2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, 

jeżeli wpłynie na konto ZSR CKP i CKU im. St. Staszica w Miętnem przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

 

X. Termin związania ofertą 

 

Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 

 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1.  Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zam ówienia 

podając kwotę, która zostanie wniesiona na konto Zamawiającego 

przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia .  Wykonawca przed opra-

cowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką 

i  zakresem zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgł o-

sić Zamawiającemu.  
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania 

oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być oprawiona w sposób 

trwały łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca numerowanie stron 

oferty. 

Oferta powinna zawierać: 

- dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, 

- określenie przedmiotu oferty, 

- kwotę na rzecz Zamawiającego (cyfrowo i słownie), 

- datę sporządzenia oferty, 

- ilość i numery załączników do oferty. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być 

zaadresowana: 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 

i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem 

08-400 Garwolin, ul. Główna 49 

Koperta powinna być oznaczona napisem: „Oferta na rozbiórkę zabudowań szklarniowych”. 

Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed  03.IX.2014 r. godz. 14
15

.” 

Koperta musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową), aby można 

było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie. 

5. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VII SIWZ. 

6. W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność                 

z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 

7. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego winien dołą-

czyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbęd-
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nych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zo-

bowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowią-

zania poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 

8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono                 

z dokumentów załączonych do oferty. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. 

10. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli: 

1) Jest niezgodna z ustawą. 

2) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp (Dz. U.       

z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

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

uczciwej konkurencji. 

4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub nie zaproszo-

nego do składania ofert. 

6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

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

nie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. 

8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 

 

 

XII. Informacja o trybie składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert  

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem, 89-400 Garwo-

lin, ul. Główna 49 do dnia 03.IX.2014 r.  do godz. 14
00

. 

 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem, 08-400 Garwo-

lin, ul. Główna 49 w sali konferencyjnej Dyrektora w dniu 03.IX.2014 r.  o godz. 14
15

. 

 

3. Publiczne otwarcie ofert 
1) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informację dotyczącą ceny wykonania zamówienia i za pozyskane materiały. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Za-

mawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

 

4. Zmiana i wycofanie oferty 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiado-

mienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie 

przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe ozna-

czenie „ZMIANA/ WYCOFANIE”. 

 

5. Zasady korekty omyłek 

5.1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

5.1.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
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5.1.2. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Podane  w ofercie  kwoty ofertowe będą kwotami ryczałtowymi i będą uwzględniały wyma-

gania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmowały wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Kwoty ofertowe należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT z dokładnością               

do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku 

Wykonawcy. 

 

 

XIV. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

1. Badania formalne  i kwoty oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 

 

I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno - prawnych i kompletności ofert 

 

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w cz. VI SIWZ Komisja będzie 

oceniała według zasady „spełnia” „nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów do SIWZ. 

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ zosta-

ną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składają-

cego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania. 

 

II etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej. 

 

1. W drugim etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wyko-

nawców nie podlegających wykluczeniu. 

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następująca wagę procentową: 

„najwyższa kwota brutto zaoferowana za Przedmiot Zamówienia do wpłacenia na konto 

Zamawiającego stanowić będzie 100% w przeliczeniu rankingu ofert”. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najwyższą wagą 

procentową. 

 

 

 

XV. Zakończenie postępowania, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zawarcie 

umowy 

 

1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi przesyłając zawiadomienie 

wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa  

w art. 92 ust. 1 lub w art. 93 ust. 3 pkt. 2 oraz jeżeli wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza - 

zamieści niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy na stronie inter-

netowej: www.mietne.edu.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

2. Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta  

w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania faksem lub pocztą elektroniczną zawia-
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domienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a oraz art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt. a) 

ustawy. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy  wymagane jest:  

a) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, 

w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł.),  

b) przedłożenie przez wykonawcę opłaconej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że wyko-

nawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż  50 000,00 zł, która stanie 

się załącznikiem do umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 

ustawy - według wyboru wykonawcy.  

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na zasadach określonych w art. 151 ustawy, przy czym kwota pozo-

stawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 50% wysokości 

zabezpieczenia. 

6. Gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe muszą być nieodwołalne. Gwarancje mu-

szą być bezwarunkowe, tj. zawierać zapis, że gwarant wypłaci zamawiającemu na pierwsze 

pisemne żądanie kwotę roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

7. Gwarancja nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta, że pisemne żądanie zapłaty musi być przed-

stawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego w celu potwierdzenia, 

że podpis / podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.  

8. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwa-

ranta; podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację – złożony 

wraz z imienną pieczątką lub czytelny, z podaniem imienia i nazwiska. 

9. Wszystkie ww. wymagania dotyczą także poręczeń. Szczegóły treści gwarancji i poręczeń mogą 

być uzgodnione między Zamawiającym i wybranym Wykonawcą przed przedłożeniem zabezpie-

czenia. 

 

XVI. Środki ochrony prawnej 

 

Wykonawcom i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (tekst jedn. Dz. U. nr 113, poz.759 z 2010 r. ze zm.), przy-

sługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi na zasadach określonych w Dziale VI tej 

ustawy (art. 179 – 198g), w szczególności: 

 

1. Na mocy art. 180 ust. 2 ustawy w przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

 Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 Wykluczenia odwołującego z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia; 

 Odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicz-

nej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwa-

lifikowanego certyfikatu. 

3. Termin wniesienia odwołania:  

a) wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w po-

stępowaniu – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego; 

b) wobec czynności wykluczenia odwołującego z niniejszego postępowania o udzielenie za-

mówienia oraz wobec czynności odrzucenia oferty odwołującego – w terminie określonym 

w art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy.  
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Wykaz załączników: 
 

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik 

nr 2 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, art. 24 ust. 1 – załącznik nr 3 

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, art. 24 ust. 1 – załącznik nr 4 

5) Wykaz robót – załącznik nr 5 

6) Wykaz osób – załącznik nr 6 

7) Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy lub robót budowlanych – załącznik nr 7 

8) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 8 

9) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy – załącznik 

nr 9 

10) Wzór umowy – załącznik nr 10 
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Załącznik 1 

 
……………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………............................... 

Adres ………………………………………………………………………………………………. 

Tel/fax……………………………………………………………………….. 

Regon………………………………………………………………………… 

NIP…………………………………………………………………………… 

 

składam ofertę w przetargu nieograniczonym na  

rozbiórkę zabudowań szklarniowych 
 

1. Oferuje: 

wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za kwotę wpłaconą na konto Zamawiające-

go: 

kwota …………………………zł  

słownie…………………………………………………………………………………………… 

 

podatek VAT ……………………….. zł 

słownie:…………………………………………………………………………………………… 

2. Akceptuje terminy realizacji zamówienia. 

3. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego 

zamówieniem. 

5. Powierzam do wykonania podwykonawcy(-om) następującą część niniejszego zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

/Niniejsze zamówienie będę wykonywał bez udziału podwykonawców.* 

 

6. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 10 do SIWZ. 

7. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

8. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do: 
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a) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 000 zł.  

 

9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) …………………………………………………...............   

2) …………………………………………………...............   

3) …………………………………………………...............   

4) …………………………………………………...............   

5) …………………………………………………...............   

6) …………………………………………………...............     

 

 

10. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i  

zgodnie z art. 11 ust. 4 (Dz.U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.). 

1) …………………………………………………………………………………... 

2) …………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………... 

 

 

11. Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

………………………….     ………………………………………….. 

Miejscowość i data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

 przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 
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    Załącznik 2 
 

………………………………… 

(pieczęć wykonawcy)        

 

 

 

Oświadczenie 

  

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

 

rozbiórkę zabudowań szklarniowych 
 

oświadczam/oświadczamy, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 765 z późn. zm.), tzn.: 

 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

2. posiadam niezbędną wiedzę; 

 

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

........................, dnia ....................                                            ..................................................................... 
                                                              (podpis upoważnionego przedstawiciela)                                      
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Załącznik 3 
 

………………………………… 

(pieczęć wykonawcy)        

 

 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

 

rozbiórkę zabudowań szklarniowych 
 

 

oświadczam/oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z powodu niespełnienia 

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

 

 

 

 

 

 

 

........................, dnia ....................                             ...................................................................... 
                                                                                                   (podpis upoważnionego przedstawiciela)                                     
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Załącznik 4 
 

………………………………… 

(pieczęć wykonawcy)        

 

 

 

Oświadczenie  

 

(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

 

 

rozbiórkę zabudowań szklarniowych 
 

 

 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Mnie na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

........................, dnia ....................                                    ................................................................... 
                                                                                                  (podpis upoważnionego przedstawiciela)            
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Załącznik 5 
 

………………………………… 

(pieczęć wykonawcy)        

Wykaz wykonanych robót 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

rozbiórkę zabudowań szklarniowych 
 

oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące zadania: 

Przedmiot zamówienia 
(nazwa zamówienia, zakres) 

Okres realizacji 
Nazwa Zamawiającego/  Zlece-

niodawcy 

   

   

   

 

UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy  

i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytua-

cji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobo-

wiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną za zgodność z orygina-

łem przez ten podmiot. 

 

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

c) ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

.........................., dnia ....................                                          ............................................................ 
                      (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik 6 
 

………………………………… 

(pieczęć wykonawcy)        

 

 
 

 

Wykaz osób 

 

  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

rozbiórkę zabudowań szklarniowych 
 

oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi osobami, które będą uczest-

niczyć w realizacji zamówienia: 

Imię i Nazwisko 
Zakres wykonywa-

nych czynności 

Kwalifikacje zawodowe 
 

Forma dysponowa-

nia osobą
 

    

    

    

 

 

 

   

    

 

UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na osobach  innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wyko-

naniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 

 

 

 

 

..........................., dnia ....................                               ……...........................................................… 
                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik 7 
 

………………………………… 

(pieczęć wykonawcy)        

 

 

Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy lub robót budowlanych 

 

Zakres wykonywanych 

czynności 
Imię i Nazwisko Posiadane doświadczenie  

Kierownik budowy lub 

robót budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

..........................., dnia ....................                               ……...........................................................… 
                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik 8 
 

………………………………… 

(pieczęć wykonawcy)        

 

 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

rozbiórkę zabudowań szklarniowych 
 

oświadczamy, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada/posiadają 

wymagane uprawnienia: 

 

Imię i Nazwisko 
Specjalizacja, 

numer uprawnień
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

..........................., dnia ....................                                 …….............................................................… 
 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik 9 
 

………………………………… 

(pieczęć wykonawcy)        

 

 

 

Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

 rozbiórka zabudowań szklarniowych 

oświadczam, że realizację niżej wymienionego zakresu zamówienia powierzę podwykonawcy: 

  Lp. Powierzona dla podwykonawcy część zamówienia  
Szacunkowa wartość brutto 

powierzonej podwykonaw-

cy części zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 
  ..........................., dnia ....................   
                                                                                                                                                       

                                                       ………….……………………………… 
                                                                                                (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik 10 

 

UMOWA 

 
Zawarta w dniu …………. 2014r. w Miętnem, pomiędzy: 

Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Usta-

wicznego im. St. Staszica w Miętnem, 08-400 Garwolin, ul. Główna 49 zarejestrowana 

NIP 826 13 86 623  

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działa: 

Pan Zdzisław Majewski – Dyrektor 

Pan Janusz Kowalski  – Kierownik Gospodarczy 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowanym przez ………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograni-

czonym, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.765 z późn. zm.) Zama-

wiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres robót: 

 

„Rozbiórka zabudowań szklarniowych” 

 

§ 2 

1. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy: …………………..  
 

§ 3 

 

1. Zamawiający przekaże teren budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. 

2. Z chwilą przyjęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowie-

dzialność za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie jak i przylegającym terenie, a mającym 

związek z realizacją inwestycji będącej przedmiotem umowy. 
 

§ 4 

 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

w osobie: 

………………………………………………………….. 
/imię i nazwisko/ 

posiadający uprawnienia nr …………………………… 
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§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwo-

wego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 
 

§ 6 
 

1. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 10 000,00 zł. 

2. Kwota, o której mowa w pkt. 1 zostanie zwolniona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  
 

§ 7 
 

1. Czynności odbiorowe zostaną rozpoczęte po zrealizowaniu robót objętych umową w ciągu 10 dni 

od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

§ 8 
 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu 

umowy poza termin określony w § 2 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 000 zł. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonaw-

cy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 zł. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepi-

sów Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kon-

tynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny 

podpisania protokołu przekazania robót przedmiotu zamówienia. 

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uza-

sadnienie. 
 
 

§ 10 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z oko-

liczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są ko-

rzystne dla Zamawiającego. 
 

§ 11 
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Strony umawiają się, że Wykonawca przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia wpłaci na 

konto Zamawiającego kwotę brutto wynikającą  z rozstrzygnięcia przetargu. 
 

§ 12 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamó-

wień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 13 
 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Są-

dowi Powszechnemu właściwemu dla miejsca wykonania umowy. 

 

§ 14 
 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA: 

 

 

 

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