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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o warto�ci poni�ej 5 000 000 EURO 

na wykonanie rozbiórki gara�y i wymian� nawierzchni przejazdów i placów 
postojowych w Wejherowie ul. Chopina 11: 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówie� Publicznych pod nr 364498 - 2012 

ZAMAWIAJ�CY: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Na Stoku 50 80-958 Gda�sk 

Fax: 0 58 302 39 62 

www.gdansk.wiw.gov.pl 

NIP 583-000-45-09  

Regon 000092893 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 

poz. 759), zwana dalej „ustaw�". 
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SPIS TRE�CI: 

Rozdział 1: Opis przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 2: Warunki udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków.  

Rozdział 3: O�wiadczenia lub dokumenty jakie maj� dostarczy� wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post�powaniu. 

Rozdział 4: Informacje o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego z wykonawcami oraz 

  przekazywania   o�wiadcze�   i   dokumentów,   a   tak�e   wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania si� z wykonawcami. 

Rozdział 5: Wymagania dotycz�ce wadium.  

Rozdział 6: Opis sposobu przygotowania oferty.  

Rozdział 7: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Rozdział 8: Opis sposobu obliczenia ceny. 

Rozdział 9: Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rozdział 10: Informacje o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po wyborze  

  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział 11: Wymagania dotycz�ce zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 

Rozdział 12: Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej przysługuj�cych wykonawcy w toku 

post�powania o udzielenie zamówienia.  

Rozdział 13: Wzór umowy.  

Rozdział 14: Wzór oferty.  

Rozdział 15: Wzory zał�czników do oferty. 

Zał�czniki do SIWZ:  

Dokumentacja techniczna 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiary robót 



3 

Rozdział 1  
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- rozebranie gara�y murowanych o powierzchni zabudowy - 48,55 m
2

- rozebranie gara�u o konstrukcji stalowej szkieletowej - 71,24 m
2

- rozebranie dachów płaskich drewnianych pokrytych eternitem falistym - 120,0 m
2 

- wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko 

- utylizacja eternitu 

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm - 307,48 m
2

-  wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. 7 km - 38,35 m
3

- uło�enie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 335,98 m
2

- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV 160 mm - 20,0 mb 

- wykonanie instalacji elektrycznej zewn�trznej w kanałach i korytkach YKY i YDY - 716,0 mb 

- ustawienie słupów stalowych o�wietleniowych h - 7,0 m - 2 szt. 

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV): 
45000000 - 7 Roboty ogólnobudowlane 

45111000 - 8 Roboty w zakresie burzenia i ziemne   

45233200 - 1 roboty w zakresie nawierzchni 

45332300 - 6  Instalacje kanalizacyjne 

45342000 - 6 Wznoszenie ogrodze�

45442100 - 8 Roboty malarskie 

45310000 - 3 Instalacje elektryczne 

Termin realizacji zamówienia: do 07.12.2012 r.

3. Gwarancja: min. 36 miesi�cy 

4. Zamawiaj�cy przewiduje udzielenie zamówie� uzupełniaj�cych, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysoko�ci do 50% warto�ci zamówienia podstawowego. 

Rozdział 2 
Warunki udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówie� publicznych 

1.2. spełniaj� warunki udziału w post�powaniu okre�lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówie� publicznych, dotycz�ce: 

1.2.1 posiadania wiedzy i do�wiadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Warunek zostanie spełniony, je�eli 

Wykonawca wska�e, �e w okresie ostatnich pi�ciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a je�li okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie, wykonał nale�ycie co 

najmniej jedn� robot� budowlan� polegaj�c� na: 

1) wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o warto�ci nie mniejszej ni� 50 000 zł brutto, 

2) wykonaniu rozbiórki pokrycia dachowego z eternitu o warto�ci nie mniejszej ni� 10 000 zł 

brutto. 

1.2.2 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek zostanie spełniony, je�eli Wykonawca wyka�e, �e dysponuje osob�, pełni�c�
funkcj� kierownika budowy, posiadaj�c� uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie. 

2. Zamawiaj�cy nie zastrzega, �e o udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wył�cznie 

wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowi� osoby niepełnosprawne 

Rozdział 3 
O�wiadczenia lub dokumenty jakie maj� dostarczy� wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w post�powaniu 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawc� warunków udziału w post�powaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, nale�y przedło�y�: 

1) o�wiadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 Ustawy; (zał�cznik nr 1) 
1) wykaz osób, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, w szczególno�ci 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykształcenia niezb�dnych do wykonania 
zamówienia, a tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, oraz informacj� o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (zał�cznik nr 3) 
2) o�wiadczenie, �e osoby, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, posiadaj�
wymagane uprawnienia, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�; 
3) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi�ciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy - w tym okresie, 
polegaj�cych na: wykonaniu rozbiórki gara�y i wymianie nawierzchni przejazdów i placów 
postojowych. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy nale�y zło�y� wraz z ofert�: 
1) o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczeniu (zał�cznik nr 2) 
2) aktualny odpis z wła�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

Wykonawca mo�e polega� na wiedzy i do�wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno�ciach finansowych innych podmiotów, 
niezale�nie od charakteru prawnego ł�cz�cych go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowi�zany jest udowodni� zamawiaj�cemu, i� b�dzie dysponował zasobami 
niezb�dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno�ci przedstawiaj�c mu w tym celu pisemne 
zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb�dnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Forma składanych dokumentów: 
1) Dokumenty, wymienione w Rozdziale 1 ust. 2 oraz w Rozdziale 3 SIWZ, nale�y zło�y� w 

formie oryginału lub kopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem przez wykonawc�, 

zgodnie z rozporz�dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da� Zamawiaj�cy od Wykonawcy oraz form, w jakich 

te dokumenty mog� by� składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 
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2) dla podmiotów zagranicznych nale�y dostarczy� dokument, o którym mowa w Ust. 2 pkt 

2, zgodnie z Rozporz�dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da� zamawiaj�cy od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mog� by� składane - zmiany wynikaj� z tzw. małej nowelizacji; (Dz. U. Nr 226 

poz. 1817) 

4. Wykonawcy wyst�puj�cy wspólnie. 
1) Wykonawcy mog� wspólnie ubiega� si� o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia składaj� pełnomocnictwo 

do reprezentowania ich w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

post�powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego 

przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zosta� zło�one w oryginale lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. 

3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponosz� solidarn� odpowiedzialno�� za wniesienie 

zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 

Rozdział 4 
Informacje o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego z wykonawcami oraz 

przekazywania o�wiadcze� i dokumentów, a tak�e wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si� z wykonawcami 

1. Post�powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w j�zyku polskim, z 

zachowaniem formy pisemnej. 

O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj�cy i wykonawcy 

przekazuj� pisemnie, faksem lub drog� elektroniczn� z zastrze�eniem ust. 3). 

3. Oferta mo�e by� zło�ona wył�cznie w formie pisemnej. 

4. Je�eli Zamawiaj�cy lub wykonawca przekazuj� o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drog� elektroniczn�, ka�da ze stron na ��danie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Do kontaktowania si� z wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych 

upowa�nieni s� : Janusz Kłopotowski, Agnieszka Łukiewska-Stojek, tel. 58 302 32 52 w. 127, 

fax 58 302 39 62 

6. Wszelkie informacje udzielane b�d� w godz. 09:00 - 14:00 od poniedziałku do pi�tku. 

 7. Wykonawca mo�e zwróci� si� do zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj�cy jest obowi�zany niezwłocznie udzieli�

wyja�nie�, jednak nie pó�niej ni� 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 

warunkiem �e wniosek o wyja�nienie tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłyn�ł do zamawiaj�cego nie pó�niej ni� do ko�ca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu do składania ofert. Tre�� zapyta� wraz z wyja�nieniami 

Zamawiaj�cy przeka�e wykonawcom, którym przekazał specyfikacj� istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawnienia �ródła zapytania oraz zamie�ci je na stronie internetowej, na 

której zamieszczona jest specyfikacja. Zamawiaj�cy nie przewiduje zwołania zebrania 

wszystkich wykonawców w celu wyja�nienia w�tpliwo�ci dotycz�cych tre�ci specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj�cy mo�e 

przed upływem terminu składania ofert zmieni� tre�� specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonan� zmian� specyfikacji zamawiaj�cy przekazuje niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj� istotnych warunków 

zamówienia oraz zamie�ci j� na stronie internetowej. Je�eli w wyniku zmiany tre�ci 

SIWZ nie prowadz�cej do zmiany tre�ci ogłoszenia o zamówieniu jest niezb�dny 
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dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiaj�cy przedłu�y termin 

składania ofert. O przedłu�eniu terminu składania ofert zamawiaj�cy niezwłocznie 

zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacj� istotnych 

warunków zamówienia oraz informacj� t� zamie�ci na stronie internetowej. 

 8. W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy tre�ci� SIWZ a tre�ci� udzielonych 

odpowiedzi/wyja�nie�, jako obowi�zuj�c� nale�y przyj�� tre�� pisma zawieraj�cego 

pó�niejsze o�wiadczenia zamawiaj�cego. 

Rozdział 5  

Wymagania dotycz�ce wadium 

1. Wykonawca przyst�puj�cy do post�powania obowi�zany jest do wniesienia wadium w 

wysoko�ci: 

4 500 zł (cztery tysi�ce pi��set złotych) 

2. Wadium mo�e by� wnoszone w jednej lub kilku nast�puj�cych formach: 

a) pieni�dzu, 

b) por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-

kredytowej, z tym �e por�czenie kasy jest zawsze por�czeniem pieni��nym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz. U. Nr 

109, poz. 1158 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieni�dzu nale�y wpłaci� przelewem na rachunek Wojewódzkiego 

Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gda�sk, w banku NBP O/O Gda�sk nr 
konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed terminem otwarcia ofert, z podaniem 

tytułu „wadium - przetarg nieograniczony WIW/a/z.272.15.2012"
Dat� wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiaj�cego. 

4. Wadium wnoszone w formie niepieni��nej powinno by� wystawione na Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gda�sk. Oryginał dokumentu nale�y zło�y�

w opisanej kopercie wraz z ofert�, natomiast potwierdzon� za zgodno�� z oryginałem 

kserokopi� doł�czy� do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne/por�czenia b�d�

zdeponowane w kasie. 

UWAGA: Zamawiaj�cy zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/por�czenia nie był w 

sposób trwały spi�ty z ofert�. 

5. Dokument por�czenia/gwarancyjny powinien przewidywa� bezwarunkow� utrat� wadium 

na rzecz zamawiaj�cego w przypadkach okre�lonych w ust. 6 i 7. 

6. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach okre�lonych w ofercie, 

2) nie wniesie zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy b�dzie niemo�liwe z przyczyn le��cych po stronie wykonawcy. 

7. Ponadto Zamawiaj�cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je�eli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zło�ył dokumentów lub 

o�wiadcze�, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba �e udowodni, 

�e wynika to z przyczyn niele��cych po jego stronie. 
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8. Wadium musi zabezpiecza� ofert� w całym okresie zwi�zania ofert�, (termin zwi�zania 

okre�lono w Rozdz. 7, ust. 1, pkt 3). 

Rozdział 6  
Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert�. 

2. Tre�� oferty musi odpowiada� tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1) Oferta powinna by� sporz�dzona w formie pisemnej, w j�zyku polskim; zaleca si�, aby 

oferta została sporz�dzona na formularzu zał�czonym do niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia- Rozdział 15 „Wzór oferty", 

2) Zał�cznikami do oferty, stanowi�cymi jej integraln� cz���, s� dokumenty wymienione w 

SIWZ. 

3) Oferta i ka�dy z zał�czników powinny zosta� podpisane przez Wykonawc� lub osob�

upowa�nion� do jego reprezentowania i składania w jego imieniu o�wiadczenia woli. 

4) W przypadku, gdy Wykonawc� reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi by� zał�czone 

pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z okre�leniem jego 

zakresu. 

5) W przypadku, gdy ofert� składa osoba fizyczna prowadz�ca działalno�� gospodarcz�, 

nale�y doł�czy� do oferty aktualne za�wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno�ci 

gospodarczej, w formie oryginału lub kopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem przez 

wykonawc�. 

6) Ewentualne poprawki w tre�ci oferty powinny by� naniesione czytelnie i sygnowane 

podpisem wykonawcy. 

7) Oferta powinna zosta� zapakowana w sposób uniemo�liwiaj�cy jej przypadkowe otwarcie 

oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazuj�cy jej charakter i przeznaczenie. 

Zaleca si�, aby Wykonawca umie�cił ofert� w zamkni�tej kopercie zaadresowanej na 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Gda�sku 80-958 Gda�sk, ul. Na Stoku 50. Na 

kopercie nale�y umie�ci� nazw� i adres wykonawcy, oraz napis: „Oferta przetargowa na 
wykonanie rozbiórki gara�y i wymian� nawierzchni przejazdów i placów postojowych w 
Wejherowie ul. Chopina 11 sprawa nr WIW/a/z.272.15.2012". Nie otwiera� przed dniem
10.10.2012, godz. 10:10”

8)  Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za przypadkowe otwarcie oferty 

niezabezpieczonej w powy�szy sposób. 

4. Wykonawca mo�e, przed upływem terminu składania ofert zmieni�, uzupełni� lub wycofa�

ofert�. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa si� w taki sam sposób jak 

zło�enie oferty, tj. w zamkni�tej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty 

przetargowej- ...................................... ". 

5. Ofert� zło�on� po terminie zwraca si� w terminie okre�lonym w art. 84 ust. 2 ustawy. 

6. Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� składania ofert cz��ciowych. Wykonawca mo�e zło�y�

ofert� na dowoln� cz���/cz��ci zamówienia. 

7. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert ani wariantowych. 

8. Zamawiaj�cy nie zamierza zawiera� umowy ramowej ani ustanawia� dynamicznego 

systemu zakupów, a tak�e nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

9. Nie ujawnia si� informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli Wykonawca, nie pó�niej ni� terminie 
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składania ofert zastrzegł, �e nie mog� by� one udost�pniane. Wykonawca nie mo�e zastrzec 

informacji podawanych do wiadomo�ci podczas otwarcia ofert. 

10. Wykonawca ponosi koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty. 

Rozdział 7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Składanie ofert 
1) Oferty nale�y składa� w Sekretariacie (pokój 410) Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii 80-958 Gda�sk ul. Na Stoku 50. 

2) Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2012 r. o godz. 10:00

3) Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni licz�c od upływu terminu składania ofert. 

2. Otwarcie ofert 
1) Oferty zostan� otwarte w dniu 10.10.2012 r. o godz. 10:10 w siedzibie Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gda�sk ul. Na Stoku 50, w Sali konferencyjnej, pokój 412. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

Rozdział 8  

Opis sposobu obliczenia ceny 

1)  Cena podana w ofercie jest cen� ryczałtow� i obejmuje: 
• wszystkie roboty budowlane wymienione w § 1 SIWZ oraz w przedmiarze robót i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• wszystkie roboty nie uwzgl�dnione w SIWZ, a bez których wykonanie zamówienia 
byłoby niemo�liwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzysz�ce, prace porz�dkowe, 
zagospodarowanie terenu prac, uporz�dkowanie terenu po zako�czonych pracach, wszystkie 
podatki i opłaty, koszty ubezpieczenia, koszty zwi�zane z odbiorami robót, itp. 
• Obowi�zuj�ce podatki, cła w tym podatek VAT 
2) sporz�dzaj�c wycen� Wykonawca powinien uwzgl�dni� uwarunkowania wykonania 
przedmiotu zamówienia, w szczególno�ci roboty w obiekcie czynnym oraz w dni wolne od 
pracy, wynagrodzenie pracowników 
3) doł�czony do SIWZ przedmiar stanowi element pomocniczy,
4) wykonawca uprawniony jest do stosowania opustów tylko poprzez ich wkalkulowanie w 
cen� oferty. 
5) Rozliczenia mi�dzy zamawiaj�cym a wybranym wykonawc� prowadzone b�d� w 
polskich złotych. Cena oferty jest cen� brutto 
6) Cen� oferty nale�y poda� z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku. 
7) Omyłki b�d� poprawiane zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawo Zamówie� Publicznych. 

Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Wszystkie oferty niepodlegaj�ce odrzuceniu oceniane b�d� na podstawie nast�puj�cych 

kryteriów (dla ka�dej cz��ci oddzielnie) : 

1) kryterium cena (dla ka�dej cz��ci): 

Cena - 100% (poda� wag� kryterium) 

Cena oferty jest cen� brutto. 

2. Sposób oceny ofert: 

1) dla kryterium cena: 
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PK= [CN / CR x 100 % ] x 100 PK - ilo�� punktów dla kryterium CN - najni�sza oferowana 

cena, CR - cena oferty rozpatrywanej 

Za najkorzystniejsz� uznana zostanie oferta z najni�sz� cen� brutto dla danej cz��ci. 

3. Je�eli w niniejszym post�powaniu zostan� zło�one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj�cy 

wezwie Wykonawców, którzy zło�yli te oferty, do zło�enia w okre�lonym terminie oferty 

dodatkowe. Wykonawca, składaj�c oferty dodatkowe, nie mog� zaoferowa� cen wy�szych ni�

zaoferowane w zło�onych ofertach. 

Rozdział 10 

Informacje o formalno�ciach, jakie powinny zosta� dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiaj�cy zawiera umow� w sprawie zamówienia publicznego w terminie okre�lonym 

w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustaw�. 

2. Przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, zamawiaj�cy ��da od wykonawcy 

dostarczenia kosztorysu ofertowego . 

3. Warunki, na których b�dzie zawarta umowa okre�la Rozdział 14 SIWZ („Wzór umowy"). 

4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia, nale�y przed podpisaniem umowy o zamówienie 

publiczne przedło�y� Zamawiaj�cemu umow� reguluj�c� współprac� tych Wykonawców.

 5. Zaleca si�, aby umowa konsorcjum reguluj�ca współprac� wykonawców wspólnie 

ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia w szczególno�ci zawierała postanowienia 

wynikaj�ce z charakteru konsorcjum: 

1) okre�lenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

2) cel zawarcia umowy, 

3) czas trwania konsorcjum (obejmuj�cy okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i r�kojmi), 

4) zapis o solidarnej odpowiedzialno�ci ka�dego członka konsorcjum wobec Zamawiaj�cego 

za wykonanie umowy, 

5) wył�czenie mo�liwo�ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

6) wył�cznie partner wiod�cy tzw. lider konsorcjum jest upowa�niony do podejmowania 

zobowi�za� zwi�zanych z realizacj� Kontraktu i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz 

ka�dego z partnerów. 

Rozdział 11 

Wymagania dotycz�ce zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy 

Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 

Rozdział 12 
Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej przysługuj�cych wykonawcy w toku 

post�powania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w toku post�powania o udzielenie zamówienia przysługuj� �rodki ochrony 

prawnej okre�lone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp. 
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Rozdział 13 
Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranych 

umów/dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz warunki tych zmian 

1. Zmiany postanowie� umowy mog� nast�pi� je�eli: 

1) niezb�dne b�dzie wykonanie prac nieprzewidzianych albo przewidzianych ale w innej 

technologii, które wymagaj� dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia 

2) zostan� stwierdzone bł�dy projektowe w wyniku których zostanie zlecony projekt 

zamienny i b�dzie niezb�dny dodatkowy czas na wykonanie zamówienia lub/i zmiana 

technologii lub sposobu wykonania zamówienia. 

3) nast�pi� zdarzenia losowe maj�ce charakter siły wy�szej i b�dzie niezb�dny dodatkowy 

czas na wykonanie zamówienia. 

4) zostan� zlecone roboty dodatkowe lub zamienne, które wymagaj� dodatkowego czasu na 

wykonanie zamówienia, 

5) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

6) nast�pi niemo�liwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zmiana cen, skutkuj�ca 

ra��c� strat� jednej ze stron umowy, 

7) wyst�pi� inne okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� przy zawarciu umowy, 

które wymagaj� zmiany terminu wykonania umowy 

8) gdy zmiany s� korzystne dla zamawiaj�cego. 

9) w przypadku konieczno�ci poprawienia omyłek, bł�dów pisarskich 

10) przedłu�enie terminu wykonania umowy wynika z winy lub na wniosek 

Zamawiaj�cego. 
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Rozdział 14  

WZÓR UMOWY
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sprawa nr: WIW/a/z.272.15.2012 

Umowa nr 

na wykonanie rozbiórki gara�y i wymian� nawierzchni przejazdów i placów 
postojowych w Wejherowie ul. Chopina 11

zawarta w dniu ................................................ roku. 

pomi�dzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Gda�sku; ul. Na Stoku 50; 80-958 Gda�sk; 
reprezentowanym przez: 

zwanym dalej "Zamawiaj�cym" 

a: .................................................................................................................................................. , 

zwanym dalej "Wykonawc�", reprezentowanym przez: 

W wyniku przeprowadzonego post�powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak: WIW/a/z.272.15.2012 strony postanawiaj� co nast�puje: 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Wykonawca zobowi�zuje si� do Wykonania robót budowlanych polegaj�cych na: 

2. Szczegółowy zakres robót okre�laj�: 

1) przedmiar robót, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

3) Oferta wykonawcy. 

4) Dostarczony kosztorys ofertowy 

3. Oferta Wykonawcy stanowi integraln� cz��� niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania przedmiotu umowy i oddania go 

Zamawiaj�cemu, zgodnie ze zło�on� ofert�, dokumentacj� okre�lon� w ust. 2, a tak�e 

zaleceniami inspektora nadzoru i obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 2 
Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ...................................  

posiadaj�cego uprawnienia budowlane nr ............................................................  

2. Zamawiaj�cy ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w 

osobie/osobach ................................. posiadaj �cego/-ych uprawnienia budowlane nr .............. 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polece� zwi�zanych z 

jako�ci� i ilo�ci� robót, które s� niezb�dne do prawidłowego oraz zgodnego z umow�, 

dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy. 
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4. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 

Zamawiaj�cego decyzji nios�cych skutki finansowe wykraczaj�ce poza wyceniony przedmiar 

robót Wykonawcy i powoduj�cych zwi�kszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z 

wyj�tkiem sytuacji zagra�aj�cych �yciu lub zdrowiu osób lub gro��cych powstaniem straty w 

mieniu o znacz�cych rozmiarach. 

5. Zamawiaj�cy nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 4. 

6. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót 

bez pisemnej zgody Zamawiaj�cego. 

7. Zmiana kierownika budowy mo�e nast�pi� na pisemn� pro�b� Wykonawcy w sytuacjach 

losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy Kierownik Budowy nie mo�e posiada�

ni�szych kwalifikacji i mniejszego do�wiadczenia ni� przedstawiony w ofercie. 

8. Zmiana inspektora nadzoru mo�e nast�pi� w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych. O 

zmianie inspektora nadzoru Zamawiaj�cy powiadamia Wykonawc� pisemnie. 

9. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 3 
Obowi�zki Zamawiaj�cego 

1. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� w szczególno�ci do: 

1) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w zakresie umo�liwiaj�cym 

prowadzenie robót, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 

2) dostarczenia dziennika budowy, 

3) zapewnienia Wykonawcy �ródła poboru energii elektrycznej i wody, miejsca na składanie 

materiałów i na urz�dzenie zaplecza budowy, dost�pu do sanitariatów, 

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

5) dokonania odbiorów oraz uczestnictwa w przekazaniu do u�ytkowania, 

6) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, 

7) wykonania innych czynno�ci wymienionych w umowie. 

§ 4 

1. Na wniosek Wykonawcy Zamawiaj�cy zorganizuje narad� koordynacyjn� z udziałem 

przedstawicieli stron w celu omówienia bie��cych spraw dotycz�cych wykonania                          

i zaawansowania robót. 

2. Narady b�d� protokołowane a kopie protokołu zostan� dor�czone wszystkim osobom 

bior�cym udział w spotkaniu. 

§ 5 
Obowi�zki Wykonawcy 

1. Wykonawca odpowiada w szczególno�ci za: 

1) wła�ciwe i terminowe wykonanie prac, 

2) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwy�szej staranno�ci                                 

i uwzgl�dnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia, 

3) zapewnienie warunków bezpiecze�stwa osób i mienia przebywaj�cych na terenie 

budowy oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno - techniczne, 

4) zabezpieczenie �rodowiska na terenie budowy i terenach przyległych przed 

niekorzystnym wpływem wykonywanych robót, w szczególno�ci dla ograniczenia szkód i 

uci��liwo�ci wynikłych z hałasu, zanieczyszcze� i innych działa�. 

2. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkód wynikaj�cych z prowadzonych robót. 
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3. Wykonawca zapewni kierownictwo, sił� robocz�, materiały, sprz�t i inne urz�dzenia 

niezb�dne do wykonania robót. 

4. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymaga� bhp i ppo�. przy wykonywaniu robót. 

5. Wykonawca jest w szczególno�ci zobowi�zany do: 

1) zorganizowania a nast�pnie zlikwidowania zaplecza budowy, 

2) przerwania robót na ��danie Zamawiaj�cego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem, 

3) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ko�cowego, uczestniczenia w czynno�ciach 

odbioru i zapewnienie usuni�cia stwierdzonych wad, 

4) prowadzenia Dziennika Budowy, 

5) dbania o nale�yty stan i porz�dek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, 

prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powoduj�cy 

zabrudzenia terenów s�siednich i ci�gów komunikacyjnych, 

6) sukcesywnego usuwania z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki, usuni�cie 

wszelkich uszkodze� wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie wyst�puj�cych w 

momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacj� wszystkich robót tymczasowych, 

niezb�dnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

7) uporz�dkowania terenu budowy oraz terenu przyległego, najpó�niej do dnia odbioru 

ko�cowego, 

8) wykonania innych prac i czynno�ci wymienionych w umowie. 

§ 6 
Ubezpieczenie 

Od daty protokolarnego przej�cia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialno�� na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 

§ 7 
Dokumenty budowy 

1. Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi� na bie��co nast�puj�ce dokumenty budowy: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów robót 

2. Wykonawca b�dzie zobowi�zany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Form� i 

zakres dokumentacji powykonawczej okre�la Program funkcjonalno-u�ytkowy. 

3. Wszystkie dokumenty budowy b�d� odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez 

Wykonawc� na terenie budowy i pozostan� pod jego opiek� dopóki nie zostan� przej�te przez 

Zamawiaj�cego. Pracownicy Zamawiaj�cego b�d� mieli prawo dost�pu do wszystkich 

dokumentów budowy. 

§ 8 
Materiały i urz�dzenia 

1. Materiały, które dostarcza Wykonawca powinny by� bez wad i odpowiada� wymogom 

okre�lonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w 

szczególno�ci musz� posiada� stosowne atesty i certyfikaty dopuszczaj�ce je do stosowania w 

budownictwie. 

2. Na ka�de ��danie inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawca zobowi�zany jest 

okaza�, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat zgodno�ci z PN, aprobat�

techniczn� oraz wymagane atesty. 
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3. Zamawiaj�cy ma prawo do natychmiastowego odst�pienia od umowy z winy wykonawcy 

w przypadku braku dokumentów okre�lonych w ust. 2. 

4. Materiały uznane przez zamawiaj�cego za posiadaj�ce wady lub niezgodne z specyfikacj�

techniczn� wykonania i odbioru robót budowlanych musz� by� niezwłocznie usuni�te przez 

wykonawc� z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywa� robót z u�yciem 

materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

§ 9 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca nie mo�e zleci� wykonania cało�ci robót obj�tych umow� do wykonania 

innym wykonawcom. 

2. Zamawiaj�cy dopuszcza zlecenie podwykonawcom, cz��ci robót wymienionych w ofercie 

Wykonawcy. 

3. Zlecenie wykonania cz��ci robót podwykonawcom nie zmienia zobowi�za� Wykonawcy 

wobec Zamawiaj�cego za wykonanie tej cz��ci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawc� z podwykonawc� wymagana 

jest zgoda Zamawiaj�cego. 

5. Je�eli Zamawiaj�cy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawc� umowy z 

podwykonawc� lub jej projektu, wraz z cz��ci� dokumentacji dotycz�c� wykonania robót 

okre�lonych w projekcie umowy, nie zgłosi na pi�mie sprzeciwu lub zastrze�e�, uwa�a si�, �e 

wyraził zgod� na zawarcie umowy. 

6. Do zawarcia umowy przez podwykonawc� z dalszym podwykonawc� wymagana jest 

zgoda Zamawiaj�cego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 stosuje si� odpowiednio. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 4,5 i 6 powinny by� dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem niewa�no�ci. 

8. Zamawiaj�cy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawc�, której tre�� b�dzie 

sprzeczna z tre�ci� umowy zawartej z Wykonawc�,. 

9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawc� lub podwykonawcy z 

dalszym podwykonawc�, zmiany nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z 

podwykonawc� bez zgody Zamawiaj�cego oraz w przypadku nieuwzgl�dnienia sprzeciwu lub 

zastrze�e� do umowy zgłoszonych przez Zamawiaj�cego zgodnie z ustaleniami ust. 5 

Zamawiaj�cy jest zwolniony z odpowiedzialno�ci wzgl�dem podwykonawcy. 

10.W sytuacji okre�lonej w ust. 9 Zamawiaj�cemu przysługuje uprawnienie w postaci: 

wstrzymania płatno�ci nale�no�ci z tytułu realizacji umowy przez Wykonawc� do czasu 

dostosowania warunków umów do ustale� okre�lonych w niniejszym paragrafie. 

11.Wykonawca zobowi�zany jest do składania, w terminie 30 dni od wystawienia faktury 

Zamawiaj�cemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawc�, którego wierzytelno�� jest 

cz��ci� składow� wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 

Potwierdzenie powinno zawiera� zestawienie kwot, które były nale�ne podwykonawcy z tej 

faktury. W przypadku faktury ko�cowej potwierdzenie winno by� doł�czone do protokołu 

ko�cowego robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje si� dat� uznania rachunku 

podwykonawcy. 

12.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 11 Zamawiaj�cy 

zatrzyma z kolejnej nale�no�ci Wykonawcy kwot� w wysoko�ci równej nale�no�ci 

podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 
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13.Ustalenia ust. 11 i 12 stosuje si� odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 

podwykonawcami. 

14.Nie zastosowanie si� Wykonawcy do wymogów wynikaj�cych z zapisów niniejszego 

paragrafu upowa�nia Zamawiaj�cego do podj�cia wszelkich niezb�dnych kroków w celu 

wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powy�szych ustale� a� do 

odst�pienia od umowy z Wykonawc� z winy Wykonawcy wł�cznie. 

§ 10 
Odpowiedzialno�� za wady 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jako�ci za wady fizyczne 

zmniejszaj�ce warto�� u�ytkow�, techniczn� i estetyczn� wykonanych robót na okres 36 
miesi�cy.
2. Okres odpowiedzialno�ci Wykonawcy wobec Zamawiaj�cego z tytułu r�kojmi za wady 

fizyczne oraz gwarancji jako�ci liczony jest od daty ko�cowego odbioru wszystkich robót. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiaj�cemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot 

umowy z dat� odbioru ko�cowego. Dokument gwarancyjny b�dzie zał�cznikiem do 

ko�cowego protokołu odbioru. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowi�zany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze ko�cowym. 

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiaj�cy obowi�zany jest zawiadomi�

Wykonawc� na pi�mie. Strony uzgodni� protokolarnie sposób i termin usuni�cia wady, 

zgodny z warunkami gwarancji. 

6. Ustala si� poni�sze terminy usuni�cia wad: 

1) je�li wada uniemo�liwia zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami u�ytkowanie obiektu -

natychmiast, 

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale 

obu stron. 

7. Usuni�cie wad powinno by� stwierdzone protokolarnie. 

8. W przypadku usuni�cia przez Wykonawc� istotnej wady, to jest wady uniemo�liwiaj�cej 

u�ytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cz��ci robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót 

budowlanych lub usuni�cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłu�eniu 

o czas w ci�gu, którego wskutek wady przedmiotu obj�tego gwarancj� Zamawiaj�cy z 

gwarancji nie mógł korzysta�. 

9. Nie podlegaj� uprawnieniom z tytułu gwarancji jako�ci wady powstałe na skutek: 

1) normalnego zu�ycia obiektu lub jego cz��ci, 

2) szkód wynikłych z winy U�ytkownika, 

3) siły wy�szej. 

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 

11.W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji robót 

Zamawiaj�cy ma prawo ��dania ich usuni�cia w okre�lonym terminie na koszt Wykonawcy. 

12.Je�eli dla ustalenia zaistnienia wad niezb�dne jest dokonanie prób, bada�, odkry� lub 

ekspertyz, Zamawiaj�cy ma prawo poleci� dokonanie tych czynno�ci na koszt Wykonawcy. 

13. Je�eli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie okre�lonym przez 

Zamawiaj�cego, Zamawiaj�cy ma prawo zleci� usuniecie takiej wady osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy. 
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14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialno�ci za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialno�ci za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiaj�cego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 

15. Niezale�nie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj�cego 

odpowiedzialno�� z tytułu r�kojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach 

okre�lonych w kodeksie cywilnym. 

16. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiaj�cy zobowi�zani s� do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1)  zmianie adresu lub firmy ; 

2)  zmianie osób reprezentuj�cych strony; 

3) ogłoszeniu upadło�ci Wykonawcy; 

4) wszcz�ciu post�powania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłu�nik; 

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 

§ 11 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawc� w terminie do 07.12.2012 r.
2. Za dotrzymanie umownego terminu realizacji umowy strony uznaj� całkowite zako�czenie 

wszystkich robót budowlanych składaj�cych si� na przedmiot umowy oraz zło�enie 

Zamawiaj�cemu wraz z zawiadomieniem o gotowo�ci do odbioru ko�cowego, dokumentów 

przyj�cia robót (w szczególno�ci protokołów odbiorów cz��ciowych) - umo�liwiaj�cych 

dokonanie odbioru ko�cowego robót w terminie okre�lonym w ust. 1. 

3. Termin okre�lony w ust. 2 b�dzie potwierdzony ustaleniami protokołu odbioru ko�cowego. 

4. Zamawiaj�cy nie ma obowi�zku przedłu�enia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

je�eli Wykonawca w ci�gu 7 dni od zaistnienia okoliczno�ci powoduj�cych zmian� tego 

terminu nie przedło�y Zamawiaj�cemu szczegółowego wniosku o przedłu�enie terminu wraz 

z uzasadnieniem. 

5. Zamawiaj�cy w ci�gu 7 dni od daty zło�enia przez Wykonawc� wniosku zdecyduje, czy i o 

ile przedłu�y termin wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiaj�cy mo�e poleci� Wykonawcy podj�cie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 

je�eli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłu�enia terminu 

wykonania robót lub ich cz��ci, tempo robót zdaniem Zamawiaj�cego nie pozwoli na 

terminowe zako�czenie robót. Wszystkie koszty zwi�zane z podj�tymi na polecenie 

Zamawiaj�cego działaniami obci��aj� Wykonawc�. 

7. Zmiana terminu wykonania umowy mo�e nast�pi� gdy: 

1) zostan� zlecone roboty dodatkowe lub zamienne, które wymagaj� dodatkowego czasu na 

wykonanie zamówienia, 

2) zostan� stwierdzone bł�dy projektowe w wyniku których zostanie zlecony projekt 

zamienny, 

3) nast�pi� zdarzenia okre�lane mianem siły wy�szej, 

4) przedłu�enie terminu wynika z winy lub na wniosek Zamawiaj�cego. 

8. Zmiana terminu wykonania umowy zostaje przeprowadzona zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w ust. 4-5 umowy 
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§ 12 
Odbiory 

1. Ustala si� nast�puj�ce rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

2) odbiór cz��ciowy, 

3) odbiór ko�cowy 

2. Odbiory przebiega� b�d� w nast�puj�cy sposób: 

1) Wykonawca zawiadomi pisemnie, na adres Zamawiaj�cego i faksem oraz wpisem do 

dziennika budowy, Zamawiaj�cego o gotowo�ci do odbioru, 

2) je�eli Zamawiaj�cy uzna, �e roboty na terenie budowy zostały zako�czone i nie b�dzie 

miał zastrze�e�, co do kompletno�ci i prawidłowo�ci dokumentów przyj�cia robót, w 

porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy dat� odbioru ko�cowego robót; 

3) Wykonawca przedstawi Zamawiaj�cemu przed odbiorem dokumenty pozwalaj�ce na 

ocen� prawidłowo�ci wykonania przedmiotu umowy, w szczególno�ci: certyfikaty, 

aprobaty i atesty na materiały budowlane, w tym: certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci dla 

urz�dze� aktywnych sieci komputerowej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodno�ci (t. j. z 2010r., Dz. U. Nr 138, poz. 935 z pó�n. 

zm.). 

4) z czynno�ci odbioru zostanie sporz�dzony protokół, który zawiera� b�dzie ustalenia 

poczynione w czasie odbioru. Protokół odbioru cz��ciowego i ko�cowego stanowi�

podstaw� do wystawienia faktury. 

3. Przyst�puj�c do odbioru cz��ciowego Wykonawca przedkłada dodatkowo wykaz robót 

wykonanych cz��ciowo. Wykaz ten jest sporz�dzony na podstawie wycenionego przedmiaru 

robót i obmiaru robót rzeczywi�cie wykonanych dla ka�dej pozycji. 

4. Odbiory cz��ciowe oraz ich zakres mo�e by� wyznaczony przez Zamawiaj�cego. 

5. Odbioru ko�cowego dokonuje si� po całkowitym zako�czeniu wszystkich robót 

składaj�cych si� na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

6. Je�eli Zamawiaj�cy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie został wykonany w cało�ci lub w 

cz��ci, tj. roboty nie zostały zako�czone lub b�dzie miał zastrze�enia, co do kompletno�ci i 

prawidłowo�ci dokumentów przyj�cia robót, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z 

wykonawc� wyznaczy termin ponownego zło�enia przez Wykonawc� wniosku o dokonanie 

odbioru ko�cowego. 

7. Za dat� zako�czenia robót budowlanych przyjmuje si� dat� powiadomienia Zamawiaj�cego 

przez Wykonawc� o gotowo�ci do odbioru ko�cowego, po której Zamawiaj�cy nie wniósł 

uwag okre�lonych w ust. 5. 

8. Je�eli w toku odbioru zostan� stwierdzone wady, Zamawiaj�cy mo�e wyznaczy�

Wykonawcy dodatkowy termin do ich usuni�cia, oraz wstrzyma� dokonanie odbioru do tego 

czasu. 

9. Wykonawca zobowi�zany jest do zawiadomienia Zamawiaj�cego (inspektora nadzoru) o 

usuni�ciu wad oraz do ��dania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót jako wadliwych. Usuni�cie wad powinno by� stwierdzone protokolarnie. 

10. Je�eli w toku odbioru zostan� stwierdzone wady, Zamawiaj�cemu b�d� przysługiwały 

nast�puj�ce uprawnienia: 

1)je�eli wady nadaj� si� do usuni�cia, mo�e wyznaczy� Wykonawcy dodatkowy termin do 

ich usuni�cia, oraz wstrzyma� dokonanie odbioru do tego czasu, 

2) je�eli wady nie nadaj� si� do usuni�cia to: 

a) je�eli  nie uniemo�liwiaj� one u�ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiaj�cy mo�e obni�y� odpowiednio wynagrodzenie, 
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b) je�eli wady uniemo�liwiaj� u�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj�cy mo�e 

odst�pi� od umowy lub ��da� wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi, 

Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy z winy Wykonawcy. 

§ 13 
Wynagrodzenie i sposób płatno�ci 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si�, na podstawie 

oferty Wykonawcy, na kwot� netto:  ..............................  zł (słownie:  ........................................  

złotych); podatek VAT 23%: ........................ zł, 

brutto: .................................... zł (słownie: …………………………………………….złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: 

1) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, 

2 wszystkie roboty nie uwzgl�dnione w SIWZ, a bez których wykonanie zamówienia byłoby 

niemo�liwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzysz�ce, prace porz�dkowe, 

zagospodarowanie terenu prac, uporz�dkowanie terenu po zako�czonych pracach, wszystkie 

podatki i opłaty, koszty ubezpieczenia, koszty zwi�zane z odbiorami robót, itp. 

3) Obowi�zuj�ce podatki, cła w tym podatek VAT 

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywa� si� b�dzie fakturami cz��ciowymi, 

wystawianymi nie cz��ciej ni� raz w miesi�cu oraz faktur� ko�cow�. 

4. Płatno�ci b�d� dokonywane za kompletne i uko�czone etapy prac i robót, przej�te przez 

Zamawiaj�cego na podstawie protokołów odbioru cz��ciowego i ko�cowego robót, z 

uwzgl�dnieniem potr�ce� wynikaj�cych z umowy 

5. Dokumentami niezb�dnymi do uruchomienia płatno�ci s� protokoły odbioru cz��ciowego 

lub ko�cowego podpisane przez strony, potwierdzenie wykonawcy o którym mowa w § 9 ust. 

11 umowy oraz faktura VAT. 

6. Faktury b�d� wystawione na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Na Stoku 50, 80-958 

Gda�sk, NIP 583-000-45-09. Faktury cz��ciowe i faktura ko�cowa b�d� potwierdzone przez 

wła�ciwych Inspektorów nadzoru. 

7. Płatno�ci b�d� dokonywane w ci�gu 21 dni od daty dor�czenia Zamawiaj�cemu faktury 

wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy podane 

na fakturze. Zamawiaj�cemu przysługuje prawo wstrzymania si� od płatno�ci faktur, w razie 

istnienia w dacie płatno�ci uzasadnionych roszcze� Zamawiaj�cego wzgl�dem Wykonawcy 

wynikaj�cych z realizacji niniejszej umowy. 

8. Wykonawca nie mo�e ��da� podwy�szenia wynagrodzenia, chocia�by w czasie umowy nie 

mo�na było przewidzie� rozmiaru lub kosztów prac. 

9. Wynagrodzenie mo�e ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

§ 14 
Kary umowne i potr�cenia 

1. Zamawiaj�cy mo�e ��da� od wykonawcy zapłaty kar umownych: 

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawc� terminów, o których mowa w § 11 ust. 1 

niniejszej umowy, w wysoko�ci 0,05% wynagrodzenia okre�lonego w § 13 ust. 1 umowy, za 

ka�dy dzie� zwłoki, 

2) dodatkowo za zwłok� w usuni�ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancji w wysoko�ci 0,05% wynagrodzenia okre�lonego w § 13 ust. 1 umowy, za ka�dy 
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dzie� zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usuni�cia wad do dnia odbioru usuni�cia 

zgłoszonych wad. 

3) w razie odst�pienia od umowy przez Wykonawc� lub Zamawiaj�cego z przyczyn le��cych 

po stronie Wykonawcy, w wysoko�ci 10% wynagrodzenia okre�lonego w § 13 ust. 1 umowy. 

2. Ł�czna wysoko�� kar zastrze�onych w ust. 1 pkt. 1-2 nie mo�e przekroczy� 60 % 

wynagrodzenia okre�lonego w § 13 ust. 1 umowy. 

3. Niezale�nie od kar umownych wykonawca zobowi�zuje si� do zapłaty odszkodowania za 

szkod� w rozmiarach przewy�szaj�cych wysoko�� kar okre�lonych w umowie, wyrz�dzon�

wskutek niewykonania lub nienale�ytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca b�dzie uprawniony do naliczenia Zamawiaj�cemu odsetek za zwłok� w 

przypadku uchybienia przez Zamawiaj�cego terminowi, o którym mowa w § 13 ust.7. 

5. Wykonawca upowa�nia Zamawiaj�cego do potr�cenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6. W przypadkach gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynno�ci 

na koszt Wykonawcy Zamawiaj�cy b�dzie upowa�niony do potr�cenia kosztów ich 

wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Potr�cenia, o których mowa w ust. 5 i 6 mog� by� dokonywane po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy, z wypłat za przedstawiane do odbioru cz��ciowego lub 

ko�cowego i fakturowane prace. 

§ 15 
Odst�pienie od umowy 

1. Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy, w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca opó�nia si� z rozpocz�ciem robót ponad 10 dni, z przyczyn le��cych po 

stronie Wykonawcy, 

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umow� oraz nie reaguje na polecenia 

inspektora nadzoru, 

3) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie maj�c zezwolenia od wła�ciwego 

inspektora nadzoru, 

4) Wykonawca nie dokonał ubezpieczenia o którym mowa w § 6 umowy, 

5) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym 

terminie na ich usuni�cie, 

6) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawc� bez zgody Zamawiaj�cego, 

7) Wykonawca nie dokona rozlicze� finansowych z podwykonawcami, 

8) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy i kierowników robót bez zgody 

Zamawiaj�cego, 

9) Wykonawca popada w stan likwidacji b�d� stan upadło�ci, 

10) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie umowy 

nie le�y w interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy w terminie 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci 

o tych okoliczno�ciach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo ��dania 

wynagrodzenia naliczonego za wykonan� cz��� robót. 

3. W przypadku odst�pienia od umowy przez jedn� ze stron Wykonawca ma obowi�zek 

wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a nast�pnie 

opuszczenia terenu budowy. 

4. Je�eli Zamawiaj�cy odst�pił od umowy z przyczyn zale�nych od Wykonawcy to wszelkie 

znajduj�ce si� na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostan�

przekazane protokolarnie przez Wykonawc�. 



21 

5. Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiaj�cemu 

inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu na dzie� odst�pienia, potwierdzonej przez 

inspektora nadzoru. 

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporz�dzi kosztorys obejmuj�cy 

warto�� wykonanych robót oraz zakupionych materiałów nie nadaj�cych si� do wbudowania 

w inny obiekt, stanowi�ce podstaw� do wystawienia przez Wykonawc� faktury. 

7. Inne uzasadnione koszty zwi�zane z odst�pieniem od umowy ponosi strona, która 

spowodowała odst�pienie. 

8. Odst�pienie od umowy powinno nast�pi� w formie pisemnej i powinno zawiera�

uzasadnienie pod rygorem niewa�no�ci takiego o�wiadczenia. 

9. Odst�pienie od umowy mo�e odnosi� si� do całej umowy lub tylko do cz��ci jeszcze nie 

wykonanej przez Wykonawc�. 

§ 16 
Postanowienia ko�cowe 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowi�zywania niniejszej umowy strony poddaj�

rozstrzygni�ciu s�du wła�ciwego dla siedziby Zamawiaj�cego. 

2. Zamawiaj�cy zastrzega, �e wierzytelno�ci przysługuj�ce Wykonawcy w zwi�zku z 

wykonaniem niniejszej umowy nie mog� by� przenoszone na osoby trzecie bez zgody 

Zamawiaj�cego. 

§ 17 
W sprawach nie uregulowanych niniejsz� umow� zastosowanie maj� przepisy: Ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm., Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 Prawo zamówie� publicznych, Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 z pó�n. zm., 

Ustawy z dnia 7 lipca 2004 r Prawo budowlane Dz. U. z 2010, nr 243. Poz. 1623 z pó�n. zm. 

oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

§ 18 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj� formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci,                

z zastrze�eniem wyj�tków przewidzianych w niniejszej umowie. 

§ 19 
Umow� sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy                 

i jeden dla Zamawiaj�cego. 

Z A M A W I A J � C Y           W Y K O N A W C A 
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Zmiany postanowie� umowy mog� nast�pi� je�eli: 

1) niezb�dne b�dzie wykonanie prac nieprzewidzianych albo przewidzianych ale w innej 
technologii, które wymagaj� dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia 
2) zostan� stwierdzone bł�dy projektowe w wyniku których zostanie zlecony projekt 
zamienny i b�dzie niezb�dny dodatkowy czas na wykonanie zamówienia lub/i zmiana 
technologii lub sposobu wykonania zamówienia 
3) nast�pi� zdarzenia losowe maj�ce charakter siły wy�szej i b�dzie niezb�dny dodatkowy 
czas na wykonanie zamówienia 
4) zostan� zlecone roboty dodatkowe lub zamienne, które wymagaj� dodatkowego czasu na 
wykonanie zamówienia, 
5) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
6) nast�pi niemo�liwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zmiana cen, skutkuj�ca 
ra��c� strat� jednej ze stron umowy, 
7) wyst�pi� inne okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� przy zawarciu umowy, 
które wymagaj� zmiany terminu wykonania umowy 
8) gdy zmiany s� korzystne dla zamawiaj�cego. 
9) w przypadku konieczno�ci poprawienia omyłek, bł�dów pisarskich 
10) przedłu�enie terminu wykonania umowy wynika z winy lub na wniosek Zamawiaj�cego. 
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Rozdział 15 

WZÓR OFERTY 
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Sprawa nr: WIW/a/z.272.15.2012 

OFERTA 

na wykonanie rozbiórki gara�y i wymian� nawierzchni przejazdów i placów 
postojowych w Wejherowie ul. Chopina 11

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

nazwa firmy/wykonawcy1

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

adres 

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

Regon 

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

telefon, faks, e- mail 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuj� wykonanie przedmiotu zamówienia za cen�: 

Cena netto ...........................................................................................................................PLN  

(słownie:......................................................................................................................................) 

nale�ny podatek VAT ..............................................................................................……… PLN  

Cena brutto .......................................................................................... ..............................PLN 
(słownie:......................................................................................................................................) 

1. O�wiadczam, �e wy�ej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie cało�ci przedmiotu 

zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. O�wiadczam, �e zapoznałem si� ze Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosz� do niej zastrze�e� oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oferuj� okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 36 miesi�cy.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 07.12.2012 r.
5. Warunki płatno�ci: jak w §13 Wzór Umowy. 

6. O�wiadczam, �e jestem zwi�zany ofert� do upływu terminu wskazanego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 

                                                 
1
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia, nale�y poda� nazwy i adresy 

wszystkich wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika 
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7. O�wiadczam, �e akceptuj� wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zobowi�zuj� si�, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na 

wy�ej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego. 

8. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców, którym powierz�/-my wykonanie nast�puj�cych cz��ci 

zamówienia*: .........................................................................................................................  

 9. Zgodnie z wymogami Zamawiaj�cego, przedstawiamy w zał�czeniu wymagane dokumenty 

wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

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

      miejscowo�� i data        podpis  osoby/osób uprawnionej  

    do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skre�li�
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Rozdział 15 

WZORY ZAŁ�CZNIKÓW DO OFERTY 



27 

Nr sprawy: WIW/a/z.272.15.2012                        Zał�cznik nr 1  
      

            

             

  

O�wiadczenie wykonawcy 

Przyst�puj�c do udziału w post�powaniu o zamówienie publiczne o�wiadczam, �e spełniam 

warunki udziału w post�powaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówie� publicznych (tj. Dz. U. z 2007. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 

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

      miejscowo�� i data                                          podpis  osoby/osób uprawnionej  

                          do reprezentowania wykonawcy 
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Nr sprawy: WIW/a/z.272.15.2012       Zał�cznik nr 2  

            

             

  

O�wiadczenie wykonawcy 

Przyst�puj�c do udziału w post�powaniu o zamówienie publiczne o�wiadczam, �e nie 

podlegam wykluczeniu z  udziału w post�powaniu na podstawie przesłanek wymienionych w 

art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (tj. Dz. U. z 

2007. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 

  

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

      miejscowo�� i data                          podpis  osoby/osób uprawnionej    

                                                                                                            do reprezentowania wykonawcy 
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Nr sprawy: WIW/a/z.272.15.2012                                                                                                Zał�cznik nr 3 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB B	DZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I 
KTÓRE B	D� UCZESTNICZY
 W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Lp. Imi� i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
(uprawnienia, specjalno��) 

Zakres wykonywanych w ramach 
niniejszego zamówienia publicznego 
czynno�ci (funkcja) 

    

    

    

O�wiadczam, �e osoby które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia posiadaj�
wymagane uprawnienia, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�

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

      miejscowo�� i data                          podpis  osoby/osób uprawnionej    

                                                                                                            do reprezentowania wykonawcy 
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Nr sprawy: WIW/a/z.272.15.2012 Załącznik nr 4 
do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
 
 
 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
polegających na: 
1) wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, 
2) wykonaniu rozbiórki pokrycia dachowego z eternitu o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł 
brutto. 

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
 
 
 
…………………………..                              ……………………………………………………. 
   miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

Lp. Zleceniodawca (adres) 

Nazwa zrealizowanego 
zamówienia, w tym 
określenie zakresu 
wykonanych robót 

Wartość roboty 
budowlanej 

Miejsce oraz data 
wykonania roboty 

budowlanej 

1     

2     

3     

 


