
 

 

1 
 

 

MPP – 6 - 2011 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Nazwa zamówienia: 

„Wykonanie ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień, 2011 

 

 

 



 

 

2 
 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

www.lednicamuzuem.pl 

Godziny urzędowania 8.00-15.00 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) zwanej dalej 

ustawą, o wartości zamówienia niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, wykończeniowe, określone 

następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

 

45.45.00.00 – 6 Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowo-budowlanych t.j.: 

- demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki – dł. ok. 902 mb, 

- dostawa i montaż ogrodzenia z paneli - dł. ok. 61,0 mb, 

- dostawa i montaż bramy z furtkami – 3 kpl.,  

- dostawa i montaż ogrodzenia z siatki - dł. ok. 1.191,5 mb. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Roboty i prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia winny być wykonane w terminie 

56 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

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

tych warunków 
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1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 

mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został 

zamieszczony w pkt. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

- wykonał co najmniej 1 (jedna) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót remontowo-

budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia.  

 

Jako wykonane roboty budowlane należy rozumieć doprowadzenie realizacji określonych robót 

budowlanych, co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru robót. 

 

Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, w walutach obcych 

Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub 

dostaw. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

a) potencjał techniczny 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku. 

 

b) osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że zapewni wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osobę  

Kierownika robót, który posiadał będzie: 
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a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń.   

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości, co najmniej 100.000 PLN 

(sto tysięcy PLN) lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100.000 PLN 

(sto tysięcy PLN). 

 

Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu, w walutach obcych Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień 

wystawienia tych dokumentów. 

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z powodu spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 

ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22. ust.1 ustawy Pzp i których 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 2 niniejszego działu  

SIWZ, wykazują łącznie. 

5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów o których mowa w dziale VI SIWZ, w myśl zasady spełnia/nie 

spełnia. 

 

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, których 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania został zamieszczony w dziale V pkt 2 SIWZ należy 

– pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp, złożyć 

następujące dokumenty: 
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1)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, (załącznik nr 2 do SIWZ) 

2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

z podaniem: 

 - rodzaju i wartości robót budowlanych, 

 - daty i miejsca wykonania 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (tzw. referencji). 

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych, sporządzony według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o 

podstawie dysponowania nimi – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. 

4) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

(załącznik nr 4a do SIWZ) 

5) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, należy – pod 

rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4) ustawy Pzp złożyć 

następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ) 
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2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, 

wystawiony 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 Pzp (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców do oferty muszą być załączone przedmiotowe dokumenty dla każdego 

z nich).  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2 składa odpowiedni dokument lub 

dokumenty, wystawione zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj.: zamiast dokumentu, o 

którym mowa w pkt 3 ppkt 2,  składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

5. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 

dokument, o którym mowa powyżej w pkt 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 

jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4, 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.  

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust.2 i 3  Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie 
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dokumentów tych Wykonawców bądź podmiotów winny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawców lub przez te podmioty. 

10. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budziła wątpliwości co 

do jej prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną. 

2. 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. 

3. Pytania muszą być skierowane na adres: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lednicamuzeum.pl faksem pod nr: (61)4275020. 

4. Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz  

do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

przekazanych jest: 

Marek Staszewski 

tel.  +48 61 427 50 10 

faks: +48 61 427 50 20  

e-mail: sekretariat@lednicamuzeum.pl 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

5. Wyjaśnianie treści SIWZ 

1) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści SIWZ, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
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zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej http://www.lednicamuzeum.pl 

6. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

7.  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, oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu 

terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Przygotowanie oferty: 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 

2)  koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 

3)  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.  

4) Oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w 

innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5)  Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie 

dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest więcej osób) podpisującą 

http://www.lednicamuzeum.pl/
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(podpisujące) ofertę. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, 

6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  

i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

7) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje oraz dane, 

8) Wszelkie poprawki lub zmiany treści naniesione przez Wykonawcę muszą być 

parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

9) Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

10) Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji: 

a) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

b) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym 

dokumencie widocznym napisem: tajemnica przedsiębiorstwa i złożone w 

odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić 

stosowne odsyłacze. 

c)Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności. 

11) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z 

załącznikami: 

a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale VI SIWZ; 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 

z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 
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c) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z innych dokumentów; 

12) Zaleca się, aby do oferty Wykonawca załączył zaparafowany (zaakceptowany) wzór 

umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), w aktualnej wersji – biorąc pod uwagę możliwość 

modyfikowania wzoru umowy przez Zamawiającego, w toku niniejszego postępowania. W 

takim przypadku, Zamawiający na swej stronie internetowej będzie przedkładał wykonawcom 

tekst jednolity wzoru umowy. Pomimo niezałączenia przez wykonawcę zaparafowanego 

wzoru umowy, bądź też załączenia nieaktualnej wersji umowy, Zamawiający uznawał będzie, 

że wzór umowy został przez Wykonawcę zaakceptowany. 

 

2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy umieścić w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez 

jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, adresem, 

zaadresowane w sposób wskazany poniżej: 

„ Zamawiający: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 

Lednogóra 

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania pn: „Wykonanie ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego”” 

Nie otwierać przed 31.08.2011 r. godz. 10:15 

Wykonawca : …………………………………………………..” 

3. Wymagania opisane w pkt 1 ppkt 5, 9, 12 oraz pkt 2 nie stanowią treści oferty, a ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje 

mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań  będą obciążały Wykonawcę. 

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA” lub  

„ WYCOFANIE”. 

 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie), zgodnie z 

poleceniami wskazanymi w dziale X pkt 2 SIWZ 
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2. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, sekretariat Muzeum, pokój 107, do dnia 

31.08.2011 r. godz. 10:00; 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2011 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, sala 

konferencyjna w budynku Muzeum. 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Cenę ofertową należy wyliczyć wg kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować 

kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, zgodnie z 

SIWZ, w szczególności zgodnie z treścią załącznika nr 7 i postanowieniami umowy. Cena 

ryczałtowa zawierać będzie również koszty prac nieujętych w opisie przedmiotu 

zamówienia, a których wykonanie niezbędne jest dla jego prawidłowego wykonania. 

3. Przy ustalaniu ceny oferty należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu 

wykonania zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej przedmiotu zamówienia, 

4. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od 

ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. Za sposób 

przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie : 

 oczywiste omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
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niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

6. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z obowiązującym podatkiem VAT, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

Po stwierdzeniu ważności oferty ostatecznej, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona jej 

oceny w oparciu o następujące kryteria: 

 Kryterium oceny i jego waga: 

 Sposób obliczenia wartości punktowej: 

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru 

W x = (Cmin / Cn) x 100 

gdzie: 

Wx – punkty za cenę przy wadze - 100 %, przy czym 1 % = 1 pkt 

Cmin - najniższa cena zamówienia brutto 

Cn - cena brutto ocenianej oferty 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem 

umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną 

umowę regulującą współpracę tych wykonawców.  

2. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli ofertę o: 

L.p. KRYTERIUM WAGA  PKT 

1 Oferowana cena ogółem brutto za całość wykonania 

przedmiotu zamówienia (wzór j.n.) 

 

100 % 100 
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony odrębnym pismem 

o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

5. W celu zawarcia umowy uprawniony przedstawiciel wykonawcy, który wygrał przetarg, 

powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w piśmie 

skierowanym bezpośrednio do niego, przy czym w/w termin nie może być krótszy niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 

złożona tylko jedna oferta. 

7. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania odwoławcze. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 

93 ust.1 ustawy Pzp. 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w pkt. 2 ppkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

10. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8% całkowitej ceny ofertowej 

(art. 150 ust. 2 PZP). 

2.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem 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. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 

następujący rachunek bankowy Zamawiającego do Banku PKO BP S.A. o/ Gniezno 

nr konta: 

93 1020 4115 0000 9402 0040 5217 

 

z dopiskiem: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w przetargu na „Wykonanie ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego”” 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 
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4) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno 

spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie; zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego 

dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub 

potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść 

Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu 

wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych 

od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

6) Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 

spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 

7) Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje się art. 

149 Pzp. 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

Pozostałą część zabezpieczenia, tj. 30 % jego wartości pozostawioną na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie 

okres rękojmi za wady. 

 

XVI. Wzór umowy  

 

Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), która zostanie 

podpisana z wybranym Wykonawcą.  

Wzór ten zawiera istotne postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne. 

 

XVII. Informacja o podwykonawcach 

 

W przypadku robót przewidzianych przez wykonawcę do wykonania przez podwykonawców 

należy wskazać  w Formularzu ofertowym w przeznaczonym do tego miejscu część 

zamówienia, która zostanie im powierzona do wykonania. W przypadku gdy wykonawca nie 

będzie korzystał z podwykonawców należy wpisać w tym miejscu „nie dotyczy”. 
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XVIII. Umowa ramowa i dynamiczny system zakupów 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

XIX. Informacja o zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

XX. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje 

składania ofert wariantowych. 

XXI. Informacja dotycząca walut obcych 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, o którym mowa w 

niniejszej SIWZ, dokonywane będą w PLN. 

XXII. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXIII. Zaliczki 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zrzutów, 
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2 

ustawy Pzp. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ wnosi się w terminie 5 

dni od dnia publikacji ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż te określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści SIWZ lub ogłoszenia o zamówienia, zamieszcza 

ją również na stronie internetowej: www.lednicamuzeum.pl, wzywając wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyć strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 

jego kopię przesyła się niezwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

11. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia go Prezesowi Izby. 

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony 

wpis. 

http://www.l/
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12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni do dnia 

odręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

13. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w SIWZ, dotyczących w szczególności 

środków ochrony prawnej stosuje się przepisy ustawy PZP. 

 

XXV. Warunki  zmiany umowy 

 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) 

2) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego 

świadczenia umownego, 

3) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmniejszeniem 

zakresu świadczenia umownego Wykonawcy, 

4) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu 

tożsamości przedmiotu świadczenia , 

5) dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia, 

6) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

7) Dopuszczalne jest przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy, jeżeli w okresie ich realizacji wystąpi działanie siły wyższej bądź 

też Zamawiający opóźni się z terminowym przekazaniem dokumentacji, przy czym 

przedłużenie terminu zakończenia robót będzie równe liczbie dni,  w których wystąpiło 

działanie siły wyższej bądź liczbie dni opóźniania  w dostarczeniu dokumentacji, 

8) Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy skutkującej 

koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

9)  wystąpiła konieczność zmiany Zarządzającego lub personelu wykonawcy, 

wymienionego w umowie. 

11) Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

 wystąpienia prac dodatkowych, 
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 gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych (leżących po stronie 

zamawiającego, wykonawcy, bądź innych wykonawców działających w tym czasie na 

placu budowy) nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub wykonanie 

zamówienia w terminie przewidzianym przez zamawiającego. 

12) Jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

 

XXVI. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

XXVII. Załączniki 

Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy PZP 

Załącznik nr 3: Wykaz robót 

Załącznik nr 4: Wykaz osób 

Załącznik nr 4a: Oświadczenie wykonawcy 

Załącznik nr 5: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 6: Wzór umowy 

Załącznik nr 7: Opis sposobu obliczania ceny oferty 

Załącznik nr 8: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Załącznik nr 9: Przedmiar robót, kosztorys ślepy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu na wykonanie zadania pn. 

„Wykonanie ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-

261Lednogóra 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa 

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

Lider   

Partner nr 1   

Partner nr 2   

Partner nr 3   

 Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

3. My, niżej podpisani, w imieniu Wykonawcy składamy ofertę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, 

wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi 

w nich postanowieniami. 

4. Oferujemy wykonanie zamówienia  za cenę ryczałtową: 

w kwocie netto złotych: _____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

w kwocie brutto złotych: ____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 
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w tym podatek VAT w wysokości ______ %, to jest w kwocie: ___________________ zł 

(słownie: _____________________________________________________________) 

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ oraz 

akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

6. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

7. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zabezpieczyć 

umowę zgodnie z zapisami SIWZ. 

8. Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

data  pieczęć i podpis Wykonawcy 



 

 

22 
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

                            OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

                             Z ART. 22 UST.1 USTAWY PZP 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Wykonanie ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego” 

Niniejszym oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj. warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem/sami świadomy/mi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

data  pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

„Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie” 

z podaniem: 

 - rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (tzw. referencji). 

Lp. Rodzaj robót budowlanych  Całkowita 

wartość robót 

Miejsce 

wykonania 

Data 

wykonania 

     

     

     

 Łącznie    

UWAGA: Należy przedłożyć dokument/y potwierdzający, że w/w roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 

Uwaga – poszczególne rubryki przy wpisywaniu odpowiedzi można powiększać/ zmniejszać w 

zależności do potrzeb 

 

 

………………………………     ……………………………………… 

Data          Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

“Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w SIWZ  

 

L

p 

Imię i 

nazwisko 

Rodzaj 

posiadanych 

uprawnień 

(nazwa, 

specjalność,

) 

/kwalifikacje 

zawodowe 

 

Kwalifikacje zawodowe/ 

doświadczenie/wykształcenie 

niezbędne do wykonania 

zamówienia – informacje 

potwierdzające spełnianie 

warunku wskazanego w SIWZ 

Rodzaj 

czynności i 

specjalność, 

jakie osoba 

będzie 

wykonywała w 

zamówieniu 

 

 

Podstawa 

dysponowania 

osobami zdolnymi 

do wykonania 

zamówienia  

      

      

      

 

 Uwaga – poszczególne rubryki przy wpisywaniu odpowiedzi można powiększać/ zmniejszać w 

zależności do potrzeb 

 

 

…………………………………………         

      ……………………………………………… 

Data         Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 
 

 

Załącznik nr 4a do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Niniejszym oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.  

„Wykonanie ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego” posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem/sami świadomy/mi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

…………………………………………         

      ……………………………………………… 

Data         Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

wykonanie zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego” 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/my własnoręcznym świadomy/mi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

…………………………………………         

      ……………………………………………… 

Data         Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ – WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

………………………………………………… 

(nr/rok zawarcia) 

Niniejsza umowa została zawarta w Dziekanowicach dnia (dzień, miesiąc, rok): 

__________________________ 

pomiędzy: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra 

reprezentowanym przez:  

_________________________________________________, 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, z jednej strony,  

a 

__________________________________________________________________________ 

(oznaczenie wykonawcy) 

reprezentowanym/ą przez  

__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________ 

zwanym/ą dalej Wykonawcą z drugiej strony. 

 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego nr MPP – 6 - 2011, zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) w 

ramach procedury przetargu nieograniczonego, strony niniejszej umowy ustalają, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ogrodzenia 

Wielkopolskiego Parku Etnograficznego”. 

 2. Przedmiot niniejszej umowy precyzuje dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia, udostępniona przez Zamawiającego w postępowaniu w 

sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, prowadzonym pod nr MPP – 6 - 2011, wraz z 

załącznikami. Ilekroć w dalszej części umowy mowa jest o specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia należy przez to rozumieć specyfikację, o której mowa w zdaniu pierwszym 

niniejszego punktu umowy. 
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3 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w/w przedmiot umowy, na 

który składają się: roboty budowlane i wykończeniowe, dostawa ogrodzenia. 

4. Teren budowy znajduje się w ……………………….. 

5. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną 

wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca 

oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz że 

zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 

zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót oraz należytą starannością. Wykonawca oświadcza także, że posiada 

uprawnienia wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki 

obowiązek. 

 

§ 2. 

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy, dostęp do terenu wykonania przedmiotu 

umowy nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 3. 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy; 

2) Dokonanie odbioru końcowego; 

3) Dokonywanie płatności za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Protokolarne przejęcie terenu budowy; 

2) Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia;  

3) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące 

następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym także będące 

następstwem nienależytego zabezpieczenia placu budowy i zobowiązuje się pokryć je w 

pełnej wysokości; 

4) Wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej 

oraz obowiązującymi przepisami prawa;  

5) Dostarczenie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy;  

6) Zapewnienie przestrzegania przepisów BHP;  

7) Wykonanie i utrzymanie urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz 

ponoszenie kosztów energii elektrycznej w okresie realizacji robót.  
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§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi i ryzykami budowlanymi oraz 

do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz 

posiadanego  i używanego mienia za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie 

czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania.  

2. Okres ubezpieczenia obowiązuje od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia 

przekazania obiektu przez Wykonawcę Zamawiającemu protokołem odbiorczym. 

3. Zmiany do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 56 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 6. 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowo w wysokości:  

netto : ________________ zł. 

( słownie: ________________________________________ 00/100 zł. netto), 

plus  23% podatku VAT: ________________ zł, co daje razem kwotę: 

brutto: _______________________ zł.  

(słownie: _________________________________________ 00/100 zł. brutto)   

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokości ma charakter ostateczny i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 7. 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 płatne będzie w po prawidłowym wykonaniu umowy 

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie  podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół 

zdawczo-odbiorczy. 

3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Faktura za usługę stanowiącą przedmiot umowy będzie płatna w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy Nr 

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

5. Cena nie będzie podlegała rewaloryzacji ze względu na inflację. 
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§ 8. 

1.  Wykonawca po zakończeniu  robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem  

w  dzienniku  budowy.  Potwierdzenie  tego wpisu oznaczać  będzie osiągnięcie gotowości do 

odbioru, w dacie wpisu do dziennika budowy.  

2.  Zamawiający  wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbiór  robót  w  terminie  7  dni  od  daty  

osiągnięcia gotowości do odbioru.   

3.  Jeżeli w toku odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może:  

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia, odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia Zamawiającego  o  usunięciu wad  oraz 

jest  uprawniony  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych robót. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: 

__________________________________________________________________________ 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w wysokości 8 % całkowitej 

ceny ofertowej, co stanowi 

kwotę_____________________________________________________________________ 

3. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na okres trwania rękojmi za 

wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

5. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone 

jest na: 

1) 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

2) 70 % na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania przedmiotu umowy.  

 

§10. 

1.  Wykonawca udziela gwarancji na wykonane  i odebrane  roboty na okres  – 2 lat od dnia  

odbioru .  

2.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  zgłoszonych  przez  

Zamawiającego  wad,  a  przed  upływem  terminu  gwarancji, Wykonawca  zobowiązuje się  do  

nieodpłatnego  przeglądu  wykonanych  robót,  Zamawiający  zastrzega  sobie możliwość 

korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.  

3.  Strony  umowy  ustalają,  iż  okres  gwarancji  liczony  jest  od  daty  odbioru  przez 

Zamawiającego prawidłowo wykonanych robót.  
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4.  Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z gwarancji, a  

w  szczególności winien wadę  usunąć,  na własny  koszt w miejscu  powstania wady  i w  

terminie  5  dni  od  zgłoszenia  powstania wady.  Przez  zgłoszenie wady  należy  rozumieć  

przekazanie  informacji  telefonicznie,  za  pośrednictwem  faxu  o  stwierdzonej wadzie  do  

miejsca siedziby Wykonawcy określonej w niniejszej umowie.  

5.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę  obowiązków wynikających z gwarancji,  

Zamawiający  ma  prawo  na  jego  koszt  oraz  niebezpieczeństwo  do  zlecenia  wykonania  

zastępczego.  W  takim  razie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  kosztów  

wykonania zastępczego w  terminie 3 dni od doręczenia faktury VAT.  

 

§ 11. 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie, nieterminowe lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczenia kar umownych za opóźnienie w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia (brutto)  określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia (brutto)  określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust. 1, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

za prace przez niego wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie 

Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej 

Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

6. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

8. Niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym 

za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z 
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niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

                                                                     

§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące roboty: 

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

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

2. Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcy:……………………………………………… 

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

następujące roboty: ........................................................................................................................ 

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

3. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego Podwykonawcy niż wskazanego w umowie wymaga 

zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić projekt umowy z Podwykonawcą a Zamawiający 

zobowiązuje się w ciągu 14 dni uzgodnić jej treść z zastrzeżeniem  art. 647 k.c. 

5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Po przedłożeniu projektu umowy mają zastosowanie 

odpowiednio przepisy pkt. 4. 

6. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców za 

wykonane przez nich roboty: 

1) do faktury Wykonawca przedłoży oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu 

należności, 

2) w wypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający dokona zapłaty z kwoty 

pomniejszonej o wartość robót wykonanych przez podwykonawcę, do czasu 

przedłożenia Zamawiającemu wymaganego dokumentu, 

3) wstrzymanie płatności części należności, o których mowa wyżej nie będzie skutkować 

naliczeniem należnych odsetek od nieterminowych płatności. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

 

§ 13. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) 
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2) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego 

świadczenia umownego, 

3) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmniejszeniem 

zakresu świadczenia umownego Wykonawcy, 

4) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu 

tożsamości przedmiotu świadczenia , 

5) dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

6) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

7) Dopuszczalne jest przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy, jeżeli w okresie ich realizacji wystąpi działanie siły wyższej bądź 

też Zamawiający opóźni się z terminowym przekazaniem dokumentacji, przy czym 

przedłużenie terminu zakończenia robót będzie równe liczbie dni,  w których wystąpiło 

działanie siły wyższej bądź liczbie dni opóźniania  w dostarczeniu dokumentacji, 

8) Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy skutkującej 

koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

9)  wystąpiła konieczność zmiany Zarządzającego lub personelu wykonawcy, 

wymienionego w umowie. 

11) Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

 wystąpienia prac dodatkowych, 

 gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych (leżących po stronie 

zamawiającego, wykonawcy, bądź innych wykonawców działających w tym czasie na 

placu budowy) nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub wykonanie 

zamówienia w terminie przewidzianym przez zamawiającego. 

12) Jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

 

§ 14. 

1.  Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie 

cywilnym, innych przepisach obowiązującego prawa oraz w następujących sytuacjach: 

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
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a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) gdy dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonywanie przedmiotu 

umowy; 

e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi 

w niniejszej umowie; 

2.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym paragrafie.  

3.  W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 14-

dniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez 

zamawiającego będzie on zobowiązany zapłacić wykonawcy część (%) wynagrodzenia 

odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. W razie wątpliwości w/w część (%) 

wynagrodzenia wykonawcy odpowiadać będzie % wartości czynności wykonanych i 

odebranych przez Zamawiającego. 

 

§ 15. 

1. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowę spisano w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

_______________________     ______________________ 

         Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1.  Cenę oferty należy podawać w Załączniku 1 (Formularz Ofertowy). 

2.  Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania przedmiotu umowy, 

bezpośrednio wynikające z SIWZ, powinna także obejmować koszty robót nieujętych w 

niniejszej SIWZ, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, przykładowo: podatek VAT, koszty wszystkich prac 

przygotowawczych, koszty dojazdu i zakwaterowania, koszty zapewnienia udziału w 

odbiorach robót budowlanych dot. bezpieczeństwa pożarowego obiektu przez 

rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych itp. 

3.  Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 

4.  Wszystkie wartości pośrednie oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5.  Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub 

koszty wytworzenia. 

6.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

7.  Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku 

akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. 

8.  W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT określonej przez 

zamawiającego, wykonawca powinien się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie 

składając je nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.  

 


