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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
Adres: 05 - 500 Piaseczno ul. T. Kościuszki 14
Tel./Fax : (022) 70-37-885 / 70-37-880,
Godziny urzędowania – w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00
NIP:123-113-40-43, Regon: 141231032
2. Postępowanie prowadzi:
Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Piasecznie
Adres: 05-500 Piaseczno, ul. T. Kościuszki 14 pok. 143
Tel./Fax : (022) 70-37-885
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZP/FIN/10/11
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Tryb postępowania
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej
w złotych równowartości kwoty 4.845.000 euro. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia
dokonano przyjmując kurs: 1 euro = 3,839 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).
2) W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają
przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.
4. Informacje ogólne
1)

2)
3)

4)

Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy
ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759).
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest udostępniany
zgodnie z art. 96 ustawy oraz zgodnie z aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.
Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. T. Kościuszki 14,
pok. 143.
Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem
możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu nr
(022) 70-35-880 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gospodarczy@piaseczno.sr.gov.pl, przy
czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do
zamawiającego przed upływem terminu.
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5)

6)
7)
8)

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
Pan Mariusz Wolniewicz
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach i na
zasadach określonych w art. 93 ustawy.

5. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy
czym przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ.
2) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej pod
adresem: http://warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-w-piasecznie.html.
3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:
http://warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-w-piasecznie.html Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej pod adresem:
http://warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-w-piasecznie.html
ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w Piasecznie z
pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul Kościuszki 14, 05-500
Piaseczno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - Załącznik nr 1 do
SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2) Zamawiający zastrzega, że wszystkie prace muszą być prowadzone bez utrudnienia
funkcjonowania pracy Sądu, po godzinach urzędowania. Powyższe prace mogą być
wykonywanie w godzinach 18:00 - 05:00 od wtorku do piątku, a w poniedziałki 19:00-05:00, w
soboty i niedziele całą dobę.
3) Wykonawca poza wyznaczonym miejscem wykonywania prac zadba o zachowanie porządku w
budynku sądu (odkurzanie, mycie posadzek na korytarzach przylegających do miejsca
wykonywania prac).
4) Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji
lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miało miejsce w dniu
29.10.2011 r., o godzinie 12:00 w budynku przy ul. Kościuszki 14 w Piasecznie. Wizja
zostanie przeprowadzona w obecności osób z Komisji przetargowej.
5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącej
Załącznik Nr 4 do SIWZ.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji niniejszego
zamówienia.
W takim przypadku wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie, czy powierzy wykonanie
zamówienia podwykonawcom i w jakim zakresie.
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7) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe na zasadach określonych w
art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
8) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) obejmuje: 45216112-2
– roboty budowlane w zakresie budynków sądowych, 45311200-2 – roboty w zakresie instalacji
elektrycznej, 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45312000-7 –
instalowanie systemów alarmowych i anten.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.
ROZDZIAŁ III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Informacje ogólne
1)
2)
3)
4)

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.

2. Wymagania formalne dotyczące oferty
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nieulegającego
usunięciu bez pozostawienia śladów.
Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez wykonawcę (podpis i pieczątka imienna lub
czytelny podpis). Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana strona) stanowiące
oświadczenia wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą
być podpisane przez wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia.
Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną liczbę
wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób
zabezpieczający przed jej dekompletacją.
Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których wykonawca
składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

3. Zawartość merytoryczna oferty
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ
i zawierać cenę z podatkiem VAT wykonania całego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
warunków określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji (Rozdział IV.
ust. 3).
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4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty
1)

2)

Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i
zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach).
Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
Oddział Finansowy
00 - 500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14, pok. 143
z dopiskiem:

„Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w Piasecznie z pomieszczeń piwnicznych na
parter budynku zlokalizowanego przy ul Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno”
numer zamówienia ZP/FIN/10/11
Nie otwierać przed dniem 10.10.2011 r. godz.09:00
3) Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy składającego
daną ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).
4) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę przed upływem terminu do składania
ofert są skuteczne, przy czym:
a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem „ZMIANA”;
b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób
co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć
napisem „WYCOFANIE”.
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunki udziału w postępowaniu
1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonali co najmniej 2 (dwie) instalacje elektryczne lub teletechniczne lub sanitarne, w obiekcie
użyteczności publicznej (np. sądy, urzędy, banki, itp.),
odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, o wartości minimalnej 300.000,00 zł brutto każda (słownie: trzysta
tysięcy złotych 00/100) oraz potwierdzą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia, tj.
 co najmniej jedną osobą - kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi i
jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do
informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „poufne”
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
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5)
6)

7)

8)

 posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złoty 00/100),
 posiadania dostatecznych środków finansowych lub posiadanie gwarancji bankowej, lub
ubezpieczeniowej w wysokości min. 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złoty 00/100).
 Wykażą iż osiągnęli przynajmniej w jednym z lat 2010, 2011 wynik finansowy brutto dodatni
Wykażą płynność finansową gwarantującą wykonanie zlecenia poprzez przedstawienie wyciągu z
rachunku bankowego lub gwarancję bankowe na kwotę co najmniej 300 000 PLN.
Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do
występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.1.1

1.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie:
spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w
postępowaniu.
2. O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
3.1. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu z postępowania, wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do
oferty wskazanych poniżej dokumentów (zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. Nr
226, poz. 1817):
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, na
formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 b do SIWZ,
b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (Załącznik Nr 5 do SIWZ), potwierdzającego spełnianie warunku
określonego w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 ppkt 2 SIWZ;
c) wykazu osób (na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
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osobami, potwierdzającego spełnianie warunku określonego w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 ppkt
3 SIWZ;
d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej spełnianie warunku
określonego w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 ppkt 4 SIWZ;
f) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych obrotów w okresie styczeń-sierpień 2011r. lub zdolność kredytową
wykonawcy potwierdzającej spełnianie warunku określonego w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1
ppkt 4 SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
g) Przedstawią bilans i rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2010 oraz na dzień 31.08.2011
roku podpisany przez zarząd firmy. W przypadku osób fizycznych prowadzących księgowość
w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów przedstawią zestawienie przychodów i
kosztów na dzień 31.12.2010 oraz na dzień 31.08.2011r a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie
h) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym
Załącznik Nr 3a do SIWZ,
i) oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ.
j) Informacji bankowych dokumentujących płynność finansową, określonych w rozdziale IV ust.
1 pkt 1.1 ppkt 5
k) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
l) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, 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 udzielenie 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 samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda zapisana strona). Zamawiający zażąda
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona
przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Dopuszczalne jest składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać
złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia.
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3) Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące wykonawcy. Warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a oraz warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania uważa się za spełniony, jeżeli
każdy z wykonawców wykaże się jego spełnieniem. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego powinno być złożone przez pełnomocnika wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
5. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
kraju
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –
wystawionym w terminach określonych w pkt 2 stosowanym odpowiednio.
4) Wszelkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w formie określonej w
ust. 3 pkt 3.3.
ROZDZIAŁ V. WADIUM
1. Wartość i formy wniesienia wadium
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10.10.2011 r. do
godz. 08:15. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie z postępowania.
3) Wadium ustala się w wysokości:
– 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100).
4) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5) Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielonych 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 (tekst
jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
6) Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu
Rejonowego w Piasecznie w Citi Bank nr konta: 75 1030 1508 0000 0008 0397 7011 z
adnotacją „Wadium – ZP/FIN/10/11 Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w
Piasecznie z pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul
Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno”. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia
dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny
znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego.
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7) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w
szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie
zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres
związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny
dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów
ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa,
poręczenie udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr
42, poz. 275 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez
konieczności rozszywania (dekompletacją) oferty np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją
„Wadium – ZP/FIN/10/11 Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w Piasecznie z
pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul Kościuszki 14, 05-500
Piaseczno”.
W przypadku składania przez Wykonawców ofert wspólnych wadium musi wskazywać wszystkich
wykonawców składających ofertę. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi
zabezpieczenie wadium na rzecz Rejonowego W Piasecznie, w przetargu nieograniczonym na
„Wadium – ZP/FIN/10/11 Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w Piasecznie z
pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul Kościuszki 14, 05-500
Piaseczno”.
9) Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca.

2. Zwrot i zatrzymanie wadium.
1) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy,
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny, na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
2) Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy.
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego
4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
6) W formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia należy wskazać numer rachunku, na który zamawiający dokona przelewu wadium
pieniężnego w przypadku jego zwrotu.
ROZDZIAŁ VI. TERMINY
1. Termin związania ofertą
1)

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
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2)

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty należy składać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, ul. T. Kościuszki 14 , 05-500 Piaseczno,
ul. Kościuszki 14,p. 143, w terminie do dnia 10.10.2011 r. r. do godz. 08:15, pod rygorem zwrotu bez
otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
2) Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina
dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres zamawiającego, a nie data stempla pocztowego
(nadania).
3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2011 r. o godz. 09:00. w Sądzie Rejonowym w Piasecznie,
ul. T. Kościuszki 14 , pok. 133
ROZDZIAŁ VII. OTWARCIE OFERT
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3) Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem przez członków komisji przetargowej
nienaruszalności kopert wraz z policzeniem otrzymanych ofert.
4) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
wykonawcy, a także informacje zawarte w ofercie.
ROZDZIAŁ VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Badanie ofert
1) Po otwarciu ofert zamawiający dokona badania oraz oceny ofert.
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 3,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3) Omyłki stwierdzone w ofercie zamawiający poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
2. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Kryterium oceny ofert jest wartość brutto całości zamówienia (cena oferty) cena - 100%.
3) Wykonawcy zostaną przyznane ilości punktów wyliczone w następujący sposób: w zakresie kryterium
„cena” ocena ofert będzie obliczana wg wzoru:
cena oferty najtańszej
cena oferty badanej

x 100 x 100%

Sąd Rejonowy w Piasecznie. Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na:
„Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w Piasecznie z pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul
Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno”
Zamówienie Nr ZP/FIN/10/11
Strona 10 z 28

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
3. Sposób obliczania ceny
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Ceny powinny zostać wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Ceny należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia
dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie
przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
4. Podstawą do naliczenia ceny oferty stanowią: przedmiar robót – załącznik nr 1 do SIWZ oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do SIWZ
5. Zamawiający wymaga aby przy obliczaniu wartości pozycji kosztorysu Wykonawcy uwzględnili co
najmniej następujące składniki:
- podstawę do kosztorysowania (wg przedmiaru),
- opis pozycji,
- jednostka miary,
- krotność,
- ilość jednostek przedmiaru robót,
- cena jednostkowa roboty podstawowej.
6. Całkowita wartość kosztorysowa robót stanowi sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych i ich cen jednostkowych z uwzględnieniem podatku od towaru i usług.
7. Kosztorys ofertowy musi zawierać ceny wraz z narzutami każdej pozycji kosztorysowej, obliczone
w sposób określony w pkt 5 i 6.
8. Oferta musi określać cenę brutto za całość zamówienia.
9. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o takie same podstawy wyceny, jakie zostały
określone w przedmiarach robót dla każdej pozycji kosztorysowej i zgodność w pozycjach
obmiaru.
10. Oferta powinna zawierać dane wyjściowe do kosztorysowania.
1. Wybór oferty najkorzystniejszej
1) Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, iż
zostaną złożone oferty z taką samą ceną, zamawiający wezwie niezwłocznie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wskazując jednocześnie termin, do którego złożenie
tych ofert ma nastąpić.
2) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
3) O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
ROZDZIAŁ IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
2.

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielonych 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 (tekst jednolity: Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
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3.
4.
5.

6.
7.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.
Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Sądu
Rejonowego w Piasecznie w Citi Bank nr konta: 75 1030 1508 0000 0008 0397 7011 z adnotacją
„Wadium – ZP/FIN/10/11 Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w Piasecznie z
pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul Kościuszki 14, 05-500
Piaseczno”. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartości.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zamawiający zwróci 70% wartości
ustalonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane (odbiór końcowy robót), natomiast pozostałe 30% wartości
zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

ROZDZIAŁ X. FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY,
W CELU ZAWARCIA UMOWY
1) Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie umowy,
stanowiącym Załączniki Nr 4 do SIWZ.
2) Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy,
którego oferta została wybrana. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z terminami i war4unkami
określonymi w art. 94 ustawy.
3) Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie
spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy, przewiduje
możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) zmiany wysokości podatku VAT,
b) zmiany podwykonawców, za uprzednia zgodą zamawiającego,
c) terminu realizacji umowy, wskutek wystąpienia zdarzeń wymuszających zmianę terminu,
niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego,
d) warunków płatności, tj. możliwość zapłaty za zgodą zamawiającego za dostarczone na budowę a
nie wbudowane materiały i sprzęt,
e) zmian technologii wykonania przedmiotu zamówienia w wyjątkowych przypadkach.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku
nieotrzymania środków koniecznych do realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia. W
przypadku odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu z wyżej wymienionego powodu, kar
umownych nie stosuje się. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie
należne z tytułu wykonania części umowy.
5) Zmiana umowy może być dokonana za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu.
6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
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Załączniki do SIWZ:
1) Załącznik Nr 1 – Przedmiary robót;
2) Załącznik Nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
3) Załącznik Nr 3 – Formularz – oferta przetargowa;
4) Załącznik Nr 3a – Formularz – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
5) Załącznik Nr 3b – Formularz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
6) Załącznik Nr 4 – Projekt umowy;
7) Załącznik Nr 5 – Wykaz robót budowlanych;
8) Załącznik Nr 6 – Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do umowy
Oferta przetargowa
dla Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Piasecznie
00 – 500 Piaseczno, ul. Kościuszki 14
Niżej podpisani ..............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

REGON: ..................................................., NIP:...................................................................................
tel. ..................................................................... fax. ……………….............................................................
strona internetowa .......................................................... e-mail ..................................................................
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w
złotych równowartości kwoty 4.845.000 euro, Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w
Piasecznie z pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul Kościuszki 14,
05-500 Piaseczno nr ZP/FIN/10/11, składamy niniejszą ofertę:
1.

Oferujemy wykonanie całego przedmiotu, tj. Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w
Piasecznie z pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul Kościuszki
14, 05-500 Piaseczno nr ZP/FIN/10/11, zgodnie z kosztorysem ofertowym, za cenę:

1)

bez podatku VAT: …….….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………..),

2)

z podatkiem VAT: …….….. zł
(słownie: ……………….………………………………………..………………………………………..),

3)
2.
3.
4.

5.

podatek VAT wg stawki: …. %.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z dostarczoną dokumentacją i w ramach
zaoferowanej ceny wykonamy wszystkie roboty wyszczególnione w tej dokumentacji.
Uznajemy dostarczoną dokumentację za prawidłową i wystarczającą podstawę do realizacji robót.
Oświadczamy, że ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym wg danych do
kosztorysowania z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonanych prac, których wartość nie może
przekroczyć ceny oferty, o której mowa w pkt 1 oferty.
Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia
wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
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Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie: do 3 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w „Projekcie umowy” stanowiącym Załącznik Nr 4 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, iż wykonanie niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom / nie
powierzymy podwykonawcom* w następującym zakresie:
1) …………………………………
2) …………………………………
3) …………………………………
* niepotrzebne skreślić
10. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem umowy na
.................(minimum 36 miesięcy)** oraz rękojmi ……………. (minimum 36 miesięcy)**, a na
urządzenia udzieli gwarancji ............(minimum 12 miesięcy)**, jednakże nie krótszej niż gwarancja
producenta oraz …………(minimum 12 miesięcy)** rękojmi.
** w przypadku nie wpisania przez Wykonawcę okresów gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, iż
6.

Wykonawca udziela minimalnego wymaganego okresu gwarancji i rękojmi wskazanych w nawiasach
odnoszących się do właściwego zagadnienia.

11. Na potwierdzenie tego wnosimy wadium w wysokości ………………….. zł w dniu ……………w
formie: ……………………………………………………………………………………................……………
12. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasze konto bankowe …………………...………………………..
lub adres ………………………………………………………………………………………………………..
13. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
14. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym są:
.............................................................................................................................................
15. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200.000,00 zł przez cały okres jego realizacji.
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ......................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................
4) ......................................................................................................................................................
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z
wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
............................... dnia .........................

................................................................................
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 3a do SIWZ

OŚWIAD CZENI E
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Przeniesienie serwerowni Sądu
Rejonowego w Piasecznie z pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul
Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno nr ZP/FIN/10/11”, w imieniu reprezentowanego przeze mnie
Wykonawcy (firmy/konsorcjum):

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

........................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

.................................................. dnia ………

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

(miejscowość, data)

(podpis)
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Załącznik Nr 3b do SIWZ

OŚWIAD CZENI E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Przeniesienie serwerowni Sądu
Rejonowego w Piasecznie z pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul
Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno nr ZP/FIN/10/11”, w imieniu reprezentowanego przeze mnie
Wykonawcy (firmy/konsorcjum):

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

........................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

.................................................. dnia ………
(miejscowość, data)

...........................................
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do umowy

U M O W A NR .....................
(projekt)

w dniu ................................................................ 2011 r. w Piasecznie, pomiędzy:
Sądem Rejonowym w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14, NIP 123-113-40-43,
REGON 141231032 zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
a
firmą ………………………………….…………………………………………………………………………… z
siedzibą w ……………………………….., REGON: ……………..……….., NIP: …………………………,
zarejestrowaną
w
…………………………………………………………………
zwanym
dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………,
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na Przeniesienie serwerowni Sądu Rejonowego w
Piasecznie z pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego przy ul Kościuszki 14,
05-500 Piaseczno nr ZP/FIN/10/11, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)., została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeniesienia serwerowni Sądu
Rejonowego w Piasecznie z pomieszczeń piwnicznych na parter budynku zlokalizowanego
przy ul Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno nr ZP/FIN/10/11 Szczegółowy zakres robót budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej umowy określają:
a) kosztorysy ofertowe,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) zestawienie planowanych robót do wykonania (przedmiary robót).
2. Przedmiot umowy Wykonawca realizować będzie w oparciu o złożoną ofertę, stanowiącą Załącznik
Nr 1 do umowy oraz zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
§2
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w terminie do 2 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może zostać przesunięty za zgodą Zamawiającego:
1) jeżeli z uwagi na technologię robót ich wykonanie w terminie nie będzie możliwe,
2) wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia robót,
3) wskutek wystąpienia zdarzeń wymuszających zmianę terminu, niezależnych od wykonawcy lub
zamawiającego,
4) zmian technologii wykonania przedmiotu zamówienia w wyjątkowych przypadkach.
3. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Strony „Protokołu końcowego
odbioru robót”, stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.
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§3
Cena i warunki płatności Wykonawcy
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości
nie wyższej niż:…………….zł. brutto (słownie …………………………………………….), w tym
podatek VAT wg stawki …..%, w kwocie ………………..zł (słownie:……………………..,,,,,,), tj. netto
………….. zł (słownie ……………………………………).
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą fakturami
częściowymi. Łączne wynagrodzenie z tytułu faktur częściowych nie może przekroczyć - 80%
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
Pozostała wartość umowy - 20%, płatna będzie po całkowitym zakończeniu robót tj. po podpisaniu
przez komisję „Protokołu odbioru końcowego robót”.
Podstawą wystawienia faktury częściowej, będzie podpisany przez Strony „Protokół częściowy
odbioru robót” na podstawie faktycznie wykonanych prac, potwierdzonych przez inspektorów nadzoru
robót, wskazanych § 9 ust. 1” .
Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie „Protokół odbioru końcowego robót”, podpisany przez
komisję odbioru robót, powołaną przez ……………… w Piasecznie z udziałem Wykonawcy robót i
Zamawiającego. W dniu zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie gotowości odbioru końcowego
wykonanych robót musi być dołączona kompletna dokumentacja robót w tym: kosztorysy
powykonawcze, oświadczenia kierownika budowy, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z
normami itp.
Faktury Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego, poleceniem przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni, od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego
wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy.
Faktury wystawione będą na Sąd Rejonowy w Piasecznie, płatnikiem będzie Sąd Rejonowy w
Piasecznie, a w części dotyczącej środków trwałych płatnikiem będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.
Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, najpóźniej w
ostatnim dniu terminu płatności. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku
bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
W razie opóźnienia płatności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zwłoki
zawinionej przez Wykonawcę, Wykonawca naliczać może odsetki ustawowe
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:
……………………………..
§4
Odbiór robót i usuwanie wad

1. Wykonawca o osiągnięciu gotowości do odbioru wykonanych robót, zawiadomi Zamawiającego o tym
fakcie na piśmie (dopuszcza się drogę fax. lub e-mail).
2. Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują niżej wymienione uprawnienia:
1) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, może on odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad;
2) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy z
winy Wykonawcy.
4. Protokół odbioru robót musi zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w dacie wykonywania odbioru.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o usunięciu
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwalifikowanych uprzednio jako
wadliwe.
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6. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy, przed upływem umownego terminu zakończenia
realizacji robót, Zamawiający ustali z inspektorem nadzoru w terminie 3 dni od daty pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do przekazania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej
podstawie powołuje komisję odbioru końcowego robót.
§5
Polisa
1.

2.

3.
4.

Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową na prowadzoną działalność na kwotę …………….. zł
obejmującą działalność w zakresie przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do posiadania
nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy, na warunkach nie
gorszych niż w pierwotnej polisie. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy, Wykonawca
zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony w aneksie do niniejszej
umowy.
Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem,
podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem
tych osób.
W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie
Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia.
Wykonawca bez wezwania na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy dostarczy
Zamawiającemu polisę obejmującą nowy okres wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
Niedostarczenie polisy w terminie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i będzie
skutkowało obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust. 2 pkt 3.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia z
podatkiem VAT za przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 w formie
…………………….……………… (Załącznik Nr 4 do umowy).
2. Przy wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej
lub gwarancji bankowej, gwarancję tę Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone:
1) część zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy w
wysokości 70% zabezpieczenia, w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i
przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych (odbiór końcowy wykonania
przedmiotu umowy),
2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
każdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
1.

§7
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy posiadanych dokumentów;
2) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę;
3) wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody;
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
5) rozwiązywania problemów technicznych leżących po stronie Zamawiającego;
6) informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć
na wykonanie przedmiotu umowy.
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§8
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie ze wskazówkami
Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;
2) sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając
warunki prowadzenia robót budowlanych – zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane;
3) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych wskazanych w kosztorysie ofertowym
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, o jakości zatwierdzonej przez upoważnione
osoby Zamawiającego, wskazane w § 9 ust. 1. Zastosowane materiały muszą być oznaczone
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z późn. zm.);
4) użycia do wykonania robót materiałów fabrycznie nowych, posiadających stosowne atesty, certyfikaty
oraz spełniające normy przewidziane przepisami prawa;
5) zorganizowania zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt, utrzymania go w należytym
porządku, a następnie, po wykonaniu przedmiotu umowy, niezwłocznego zlikwidowania i
uporządkowania, celem przekazania go Zamawiającemu;
6) prowadzenia książki obmiarów dokonywania wpisów będących dokumentacją realizowanych robót
budowlanych;
7) ponoszenia kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
zakazuje się wrzucenia odpadów i gruzu do pojemników znajdujących się na terenie posesji Sądu
Rejonowego w Piasecznie;
8) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia,
ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w
wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę i jego Podwykonawców nastąpi w/w
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność;
9) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich może doznać
Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem lub z nienależytym wykonywaniem
przedmiotu umowy;
10) przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (ppoż., ochrony
znajdującego się na placu budowy mienia) i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w
przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót;
11) prowadzenia robót budowlanych w taki sposób i w takich godzinach by ich realizacja nie zakłócała
właściwego toku funkcjonowania Sądu i nie naruszała zasad współżycia społecznego;
12) zapewnienia na własny koszt odbiorów technicznych w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu;
13) Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich
Podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników
Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego
z pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy, którzy przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej
pracy dali powód do uzasadnionych skarg;
14) zmiana Podwykonawców wymaga formy pisemnej oraz zgody Zamawiającego;
15) Wykonawca dokona płatności na rzecz Podwykonawców w odpowiednim terminie. W razie
wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu,
Wykonawca - na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie
niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy.
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§9
Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
1. Zamawiający powołuje do bezpośrednich kontaktów z wykonawcą i nadzorowania wykonania umowy
– inspektorów nadzoru w osobach:
1) ………………………………., tel. ……………………..,
2) ………………………………., tel. ……………………..,
3) ………………………………., tel. ……………………..,
2. Wykonawca powołuje kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robót, właściwe ich
udokumentowanie
i
przekazanie:
……………………………………,
Nr
uprawnień
………………………., tel. ………………………………
3. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania
czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby
powodować zmiany w umowie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania dodatkowych osób do odbioru końcowego robót.
§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem
umowy na .................(minimum 36 miesięcy) oraz rękojmi ……………. (minimum 36 miesięcy), a na
urządzenia udzieli gwarancji ............(minimum 12 miesięcy), jednakże nie krótszej niż gwarancja
producenta oraz …………(minimum 12 miesięcy) rękojmi.
2. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne Zamawiającemu z dniem odbioru przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest
przystąpić do ich usunięcia w terminie określonym przez strony, nie później niż w 7-ym dniu od ich
pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Strony ustalą protokolarnie czas na usunięcie wad lub
usterek, na nowe wolne od wad.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek.
5. Strony ustalają, że w okresie rękojmi i gwarancji wykonane zostaną następujące przeglądy obiektu:
1) na 1 miesiąc przed upływem rękojmi i gwarancji Zamawiający powoła komisję w celu
stwierdzenia ujawnionych w tych okresach wad i usterek. Wykonawca usunie wady i usterki w
uzgodnionym między Stronami terminie,
2) w przypadku ujawnienia wad lub usterek, stwarzających zagrożenie lub znaczną uciążliwość dla
użytkowników obiektu, powoływane będą komisje awaryjne. Wykonawca usunie wady i usterki w
uzgodnionym między Stronami terminie.
6. Z każdego przeglądu obiektu Strony sporządzą protokół, którego zapisy stanowić będą podstawę do
podjęcia działań w nim określonych.
7. W przypadku nie przystąpienia, w terminie określonym w pkt 3, do usunięcia wad, Zamawiający ma
prawo bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt
Wykonawcy, poprzez potrącenie wartości robót z zabezpieczenia zgodnie z § 6.
§ 11
Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po
drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5%
całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) w przypadku niespełnienia pozostałych terminów, o których mowa w § 10 ust. 3, w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
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3) w przypadku niespełnienia wymogu przedstawienia kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w
§ 5 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej
Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.

4.

§ 12
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy
Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez
drugą Stronę istotnych warunków umowy lub od umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych w
Kodeksie cywilnym. Przepis § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego, w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
Ponadto, Zamawiający może rozwiązać umowę i od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia
wystąpienia niżej wskazanych okoliczności:
1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał
ich wykonanie w okresie dłuższym niż 14 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie;
2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z
postanowieniami umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w
wykonaniu tych obowiązków;
3) w przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia;
4) w przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy o okres dłuższy niż 30 dni;
5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu, w terminie 30
dni, w przypadku nieotrzymania środków budżetowych od dysponenta wyższego stopnia, koniecznych
do realizacji niniejszej umowy. Przepis § 11 ust. 1 umowy nie ma zastosowania.
W przypadku rozwiązania umowy na zasadach określonych w ust. 4 pkt 4 i pkt 5 Wykonawcy
przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część umowy. Postanowienia § 11 ust. 1
nie mają zastosowania.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 4 i 5,
Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia
oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiającego.
§ 13
Postanowienia końcowe
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający może
niezwłocznie rozwiązać umowę. Przepis § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich
Podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników
Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z
pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy, którzy przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej
pracy dali powód do uzasadnionych skarg.
zmiana Podwykonawców wymaga formy pisemnej oraz zgody Zamawiającego.
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5. Wykonawca dokona płatności na rzecz Podwykonawców w odpowiednim terminie. W razie wytoczenia
powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca - na
żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do
ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy.
6. Wszelkie zmiany postanowień i uzupełnień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo budowlane;
Prawo zamówień publicznych;
Kodeks cywilny;
z właściwymi przepisami wykonawczymi.
8. Strony, w tym ewentualni podwykonawcy robót zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad
poufności dokumentów, informacji uzyskanych od Zamawiającego lub jednostki organizacyjnej, na
terenie której realizowany będzie przedmiot umowy lub w związku z wykonywanym
przedmiotem umowy. Wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym,
związanym z realizacją przedmiotu umowy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
9. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą
umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany
rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 14
Załączniki do umowy
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………r.
2) Załącznik Nr 2 – Kosztorysy ofertowe.
3) Załącznik Nr 3 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4) Załącznik Nr 4 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
5) Załącznik Nr 5 – Kserokopia polisy ubezpieczeniowej działalności Wykonawcy.
6) Załącznik Nr 6 – Protokół końcowego odbioru robót.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Wykaz robót budowlanych
wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) instalacji
elektrycznych lub teletechnicznych lub sanitarnych, w obiekcie użyteczności publicznej (np. sądy, urzędy,
banki, itp.), odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości minimalnej 300.000,00
zł brutto każda (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) oraz potwierdzenia, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
L.p.

Miejsce wykonania
robót
(odbiorca zamówienia)

Rodzaj robót
(przedmiot zamówienia –
charakterystyka wykonanych
robót)

Data rozpoczęcia i
zakończenia
zamówienia

Wartość
brutto

1.

2.

3.

4.

..................…
Miejscowość

……………………….................................
data podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do umowy
Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Lp.

Osoby uczestniczące w
wykonywaniu zamówienia

Kwalifikacje zawodowe,
wykształcenie,
posiadane uprawnienia

Podstawa do
dysponowania daną
osobą

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

..................…
Miejscowość

……………………….................................
data podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Powyższy wykaz należy wypełnić z uwzględnieniem warunków określonych w Rozdziale IV. ust. 1.1 pkt 3
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Załącznik Nr 6 do umowy
…………………………….., dnia ,………………………

Protokół końcowego odbioru robót
dotyczących
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
sporządzony w siedzibie
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Komisja w składzie:
Przedstawiciele strony przyjmującej – Zamawiający i Użytkownik:
1…………………………………………..
2………………………………………….
3………………………………………….
Przy udziale Inspektorów nadzoru:
.…………………………………………. – inspektor nadzoru robót budowlanych,
Przedstawiciele strony przekazującej – Wykonawca:
……………………………………………. – kierownik budowy
Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się co następuje:
1) Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy…………………zawartej
w dniu……………….pomiędzy………………………………… a ……………………………………………
oraz aneksami nr………………………….. z dnia ………………………….do ww. umowy.
2) Roboty zostały wykonane w okresie od………………….do ……………….. , zgodnie z zapisami w
umowie.
3) Termin umowy został dotrzymany/opóźniony)* o ………………………………….dni z przyczyn:
a) zależnych od wykonawcy)*,
b) zależnych od zamawiającego)*,
c) niezależnych od stron umowy)*.
W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia należy podać wysokość kar
umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone.
1) Wykaz dokumentów budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Dokumentacja budowy
pozostaje do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Wykonawca przekazuje zamawiającemu:
a) dokumentację powykonawczą kompletną (gdy niekompletna należy wymienić brakujące
elementy)……………………………………………………………………………………………..;
b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne (gdy niekompletna należy
wymienić brakujące…………………………………………………………………………);
c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
przepisami i obowiązującymi polskimi normami;
d) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót
/budowy/;
e) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot;
f)
inne (wymienić jakie)……………………………………………………………………………..
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Wyżej powołany w punktach a) – f) zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym wykazem.
2) Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone, (jeżeli nie
należy spisać protokół przerwania czynności odbioru).
3) Podczas przeglądu wykonywanych robót nie stwierdzono usterek, (jeśli tak należy wymienić, jakie i
podać termin ich usunięcia).
4) Teren budowy został uporządkowany, (jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu
budowy zgodnie z protokołem odbioru terenu budowy załączonym do dokumentacji budowy).
5) W związku ze stwierdzeniem, że
- stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 6 protokołu),
- dokumenty przekazane przez wykonawcę zamawiającemu są niekompletne (zgodnie z zapisami w
pkt 6 protokołu).
Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz
wyznacza nowy termin odbioru na …………………………………….. .
Do tego czasu wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w punktach………………. braki i usterki.
6) Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy
odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę………………………(podać
wysokość kwoty i podstawę wyliczenia).
7) W związku ze stwierdzeniem, że:
a) roboty budowlane zostały zakończone
b) dokumentacja przekazana przez wykonawcę jest kompletna
c) nie stwierdzono usterek wykonanych robót (lub usterki usunięto lub odstąpiono od ich
usunięcia za zgodą stron)
Zamawiający dokonuje z dniem ………………………….odbioru ostatecznego przedmiotu umowy
powołanej w pkt 2 protokołu.
11) Okres gwarancji jakości wykonanych robót ustala się na ………………………..od daty podpisania
niniejszego protokołu, czyli do dnia……………………………………………. .
12) Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto………………………………….zł
(słownie:…………………………………………………………………)
zgodnie
z
kosztorysem
powykonawczym.
Do dnia spisania niniejszego protokółu odebrano roboty na kwotę brutto………………………….zł
(słownie:………………………………………………………………………..) zgodnie z protokołami
odbiorów częściowych z dnia………………………………………… .
13) Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Przedstawiciele Zamawiającego i Użytkownika
1……………………………………
2…………………………………..
3………………………………….
Inspektorzy nadzoru
1………………………………….
2…………………………………
3…………………………………..
Przedstawiciele Wykonawcy
1…………………………………..
2…………………………………
3…………………………….

*) niepotrzebne skreślić
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