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1. Nazwa i adres zamawiającego
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie
99-300 Kutno ul. Stefana Okrzei 1A
Tel/fax (0-24) 3557430 NIP 775-21-48-660. Regon 000205297

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r.
Nr 223, poz.1665 z późn. zmianami), zwanej dalej ,,ustawą” w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy. Wartość zamówienia poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z
dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy Sali gimnastycznej dla II
Liceum 0gólnokształcącego im. Jana Kasprowicza zlokalizowanego na działce nr 547 przy
ul. Okrzei 1a w Kutnie. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie:
projektu sali gimnastycznej w technologii tradycyjnej, budynek parterowy
niepodpiwniczony, uwzględniający i przystający do form architektonicznych otoczenia i
nawiązujący do budynku szkoły i obiektów sąsiednich z własnym zapleczem socjalnodydaktyczno-magazynowym i wyposażeniem, projektu łącznika umożliwiającego
komunikację za szkołą bez potrzeby wychodzenia poza obręb budynku jeżeli będzie to
możliwe oraz projekt zagospodarowania terenu uwzględniającego oświetlenie i ogrodzenie
terenu, ciągi piesze, drogi wewnętrzne, parking, przyłącza. oraz boisko do gry w piłkę
siatkową i koszykówkę .
Podstawowe założenia jakim winien odpowiadać projektowany obiekt:
Zakłada się zaprojektowanie sali gimnastycznej w technologii tradycyjnej .
. Obiekt winien być dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Arena
sportowa o wymiarach 18x32m z boiskami z obrzeżami do koszykówki o wymiarach
28m x 15m, do piłki siatkowej o wymiarach 18m x 9m z oraz niepełno wymiarowym
boiskiem do piłki ręcznej , przedzielona kotarą na 2 pola treningowe z boiskami
treningowymi poprzecznymi do koszykówki i piłki siatkowej oraz boisko treningowe do
piłki ręcznej. Obiekt powinien posiadać galerię widokową na około 100 miejsc. Nadto
winien być wyposażony w 2 pełne węzły sanitarne wraz z szatniami, magazyny na sprzęt
sportowy, pokój dla nauczycieli (pełniący funkcję pokoju kontrolnego)oraz pomieszczenie
gospodarcze. W części ogólnodostępnej należy przewidzieć toalety ogólnodostępne. Z
wstępnych analiz wynika, że obiekt powinien być wyposażony w lokalna kotłownię
gazową. Zastosowane rozwiązania projektowe powinny minimalizować gabaryty budynku
oraz być wyważone ekonomicznie, gwarantujące tanią i bezawaryjną eksploatację obiektu.
Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych będą wymagały
akceptacji Zamawiającego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Uzyskanie i aktualizację map do celów projektowych
b) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla działek, na których projektowana będzie
inwestycja

c) Opracowanie koncepcji projektowej sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem
terenu i uzgodnienie jej z Zamawiającym
d) Przygotowanie kompleksowego wniosku i wystąpienie w imieniu inwestora o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku konieczności
jej uzyskania)
e) Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji łącznie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko i
uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskanie tej decyzji
f) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego
budowlano wykonawczego (5 egz.) dla wszystkich niezbędnych branż wraz z
niezbędnymi uzgodnieniami. Dokumentacja projektowa winna obejmować:
• inwentaryzację części istniejącego budynku szkoły (w razie potrzeby)
• badania geologiczne podłoża gruntowego (w razie potrzeby)
• projekt zagospodarowania terenu dla całego obszaru objętego opracowaniem
• projekt architektoniczny (uwzględniający kolorystykę elewacji oraz elementy wystroju
wnętrz)
• projekt konstrukcyjny
• projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych
• projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych (p.poż, alarmowa, tel)
• projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią
• projekt instalacji wentylacji mechanicznej
• projekt nagłośnienia sali gimnastycznej
• projekty dróg i parkingów, oświetlenia, ogrodzenia terenu, zieleni, odprowadzenia
wód opadowych oraz boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę.
• projekty niezbędnych przyłączy
• projekty przebudowy (przełożenia) ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego z projektowaną infrastrukturą
• projekt wyposażenia sali gimnastycznej (w sprzęt sportowy, wyposażenie techniczne i
instalacyjne) technologii
• informacja BIOZ
g) opracowanie przedmiarów robót (4 egz.), kosztorysów inwestorskich (2 egz.)
h) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (5 egz.)
i) uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do
otrzymania pozwolenia na budowę
j) przygotowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w
imieniu inwestora (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania
pozwolenia na budowę)
k) uzyskanie pozwolenia na budowę
Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie uzgodnienia, opinie i dokumenty
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

W koszcie prac projektowych należy uwzględnić koszt uzyskania warunków
technicznych, uzgodnień opinii i decyzji. Projekt w fazie roboczej należy uzgadniać z
Zamawiającym.
Szczegółowe rozwiązania techniczne przedmiotu zamówienia należy zaprojektować
zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym techniczno-budowlanych, Polskimi
Normami, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia winny być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1133), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje
techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej.
Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w opisie przedmiotu
zamówienia a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji
projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako
oczywiste i uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71 22 00 00-6 usługi projektowania architektonicznego
71 32 00 00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania nadzoru budowlanego
4.

Termin realizacji zamówienia – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny
spełnienia
tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
5.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych., zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr
2 do niniejszej SIWZ Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana
będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wg
zasady: spełnia/nie spełnia
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych usług w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców-zawartego w załączniku nr 4 do SIWZ. Przez
zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy
rozumieć wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę
odpowiadającą swoim zakresem i złożonością przedmiotowi zamówienia (wykonanie
projektu budowlano- wykonawczego wielobranżowego na budowę, rozbudowę lub
przebudowę obiektu sportowego o kubaturze minimum 5000m3) Do wymienionych w
wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z
tych usług została wykonana należycie. Ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy
dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia/nie spełnia
5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób-,
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia w
projektowaniu obiektów sportowych i wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia, posiadanych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów. Formularz
wykazu zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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 osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie
załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia/nie
spełnia
5.1.4. sytuacji finansowej i ekonomicznej
•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego dokumentu
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 50.000 zł. związanej z
przedmiotem zamówienia.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że łącznie spełniają warunki z pkt 5.1.2, 5.1.3
oraz pkt 5.1.4 natomiast każdy
z nich musi spełnić warunek z pkt 5.1.1

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
6.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
a) wykaz usług w zakresie przedmiotu zamówienia wykonywanych w ciągu ostatnich
trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum
1 usługę odpowiadającą swoim zakresem i złożonością przedmiotowi zamówienia
(wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wielobranżowego na budowę,
rozbudowę lub przebudowę obiektu sportowego o kubaturze minimum 5000m3)
załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie – załącznik
nr 4 do SIWZ
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,
doświadczenia w projektowaniu obiektów sportowych i wykształcenia niezbędnego do
wykonania zamówienia, posiadanych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów. oraz zakresu
wykonywanych przez nich czynności- załącznik nr 5 do SIWZ
c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia., na kwotę nie mniejszą niż
50.000,00 zł

6.2

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - formularz zawarty w załączniku
nr 3 do SIWZ
b) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie składają oświadczenia
i dokumenty z pkt 6.1 (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału) oraz 6.2 a) i b) , każdy
z osobna, pozostałe oświadczenia i dokumenty z pkt 6.1 a),b),c) łącznie (grupowo).

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
6.3.1 zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6.2 lit. b) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o zamówienie
6.3.2. dokumenty, o którym mowa w pkt. 6.3.1 powinny być wystawione nie
wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej
,,korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem
niezwłocznie potwierdzonym pisemnie.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym
przekazał SWIZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem
składania ofert zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane modyfikacje przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie
internetowej http: http://www.kasprowicz.edu.pl.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SWIZ
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej
http//www.kasprowicz.edu..pl.
Osobami uprawnionymi porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Barbara Rostek -Nowacka - Dyrektor II LO im Jana Kasprowicza w Kutnie
8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu na składanie ofert.
10. Opis sposobu przygotowania oferty.
10.1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do przygotowania
oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
10.2. Oferta i załączone do niej dokumenty i oświadczenia winna być sporządzona
czytelnie w języku polskim.

10.3. Oferta winna być podpisana wraz pieczątką imienną przez osoby upoważnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (wymienione w rejestrze spółki lub
w wpisie do ewidencji gospodarczej) lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy. W razie podpisania jej przez osobę uprawniona należy dołączyć
upoważnienie z podaniem jego zakresu.
10.4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
10.5. Zaleca się aby wszystkie strony wraz z załącznikami i dokumentami były
parafowane i kolejno ponumerowane oraz trwale połączone. Ewentualne poprawki
w ofercie oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być
sygnowane przez osoby podpisujące ofertę
10.6. Oferta winna być dostarczona do Zamawiającego na adres podany
w punkcie 11.1 SWIZ. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie.
Do oferty załączone powinny być następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, druk załącznik nr 2 do SIWZ,
b) wykaz usług w zakresie przedmiotu zamówienia wykonywanych w ciągu
ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie minimum 1 usługę odpowiadającą swoim zakresem i złożonością
przedmiotowi zamówienia (wykonanie projektu budowlano- wykonawczego
wielobranżowego na budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu sportowego
o kubaturze minimum 5000m3) załączając odpowiednie dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie – załącznik nr 4 do SIWZ
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do
wykonania zamówienia, doświadczenia w projektowaniu obiektów sportowych
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, posiadanych
uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego inżynierów. oraz zakresu wykonywanych przez
nich czynności- załącznik nr 5 do SIWZ
d) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia., na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł
e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -załącznik nr 3 do SIWZ
f) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
g) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia
Dokumenty składane wraz ofertą mogą być przedstawione w formie oryginałów
lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę (lub
osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Oferta oraz oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki
do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
1) nazwa i adres Zamawiającego
2) oznaczenie zadania
,, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy
II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie
Znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010
nie otwierać przed 04.03.2010r. godz.11.30”
3) nazwa i adres Wykonawcy.
10.7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.8. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.
10.9. Koszt przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
10.10. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników do SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami,
10.11. Miejsca przewidziane na pieczęcie, podpisy muszą być wypełnione, a strony
ponumerowane.
10.12. Projekt umowy nie wymaga wypełnienia.
10.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona ofertę przed terminem
składania ofert.
10.14. Wykonawca nie może wycofać ofert ani wprowadzić zmian w jej treści po upływie
terminu składania ofert.
11. Miejsce składania i otwarcia ofert.
11.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie II LO im. Jana Kasprowicza,99-300 Kutno ul.
Stefana Okrzei 1A nie później niż do dnia 04.03 2010 r. do godz 11.00.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie II LO im. Jana Kasprowicza, 99-300 Kutno ul.
Stefana Okrzei 1A w dniu 04.03. 2010 r. godz. 11.30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny
ofertowe, warunki płatności zawarte w ofertach.
Informacje, o których mowa powyżej przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert na ich wniosek.
Oferty oznaczone ,,Wycofane” nie będą otwierane, a nazwa Wykonawcy zostanie odczytana
w pierwszej kolejności.
12.

Opis sposobu obliczania ceny.
Cena przedstawiona w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną
i
ostateczną
wyrażoną
w
polskich
złotych.
Cenę
należy podać
z uwzględnieniem podatku VAT. Wartość zamówienia należy obliczyć w taki sposób,
aby cena określona przez Wykonawcę zawierała wszystkie koszty niezbędne do
realizacji zamówienia.
13. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryterium oceny ofert ; cena (brutto) – 100%
- maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100
- liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena spośród ofert
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 100 x 100%
cena oferty badanej
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała
najkorzystniejsza cenę.
Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze Zamawiającego:
- pisemne powiadomienie każdego Wykonawcy
- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
- ogłoszenie na stronie internetowej
P=

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać spełnione po wyborze ofert
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w terminie nie krótszym niż 10
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty podpisze umowę z
Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6
do SIWZ .W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę
zamówienie zostanie udzielone następnemu Wykonawcy w kolejności ofert
najkorzystniejszych.
Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynie tylko jedna
oferta, umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.
14.1.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
W przypadku gdy zostanie wybrana Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego Zamawiający będzie żądał, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy Załącznik nr 6 do SWIZ
17. Zakres dopuszczalnych zmian w zawartej umowie w sprawie zamówienia
publicznego.
Dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
- terminu wykonania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany
wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy bądź umową była by umową o świadczenia niemożliwe (art. 387 § 1kodeksu
cywilnego)

18.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu Wykonawca może wnieść odwołanie do Prezesa Izby
i skargę do sądu zgodnie z działem VI (art. 179-198g) ustawy.

19.

Opis części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

22.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
maja odpowiadać ofert wariantowe..
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej.
23.1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Postępowanie
o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi
się z zachowaniem formy pisemnej.
23.2. Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: http://www.kasprowicz.edu.pl.
24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być przeprowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
25.

Informacje dotyczące aukcji elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzenia
aukcji elektronicznej.

26.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik Nr 1 -Formularz oferty.
Załącznik Nr 2 - Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust 1 ustawy
Załącznik Nr 3 -Formularz oświadczenia o braki podstaw do wykluczenia.
Załącznik Nr 4 -Doświadczenie zawodowe-wykaz robót
Załącznik Nr 5 -Wykaz personelu.
Załącznik Nr 6 -Wzór umowy

Załącznik nr 1

OFERTA
. ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres oferenta)

REGON ................................................NIP……………………………………
e-mail.......................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnieznak sprawy: LO.III.34.342/1/2010
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę ryczałtową
Netto ……………………... zł ( słownie złotych........................................................
..................................................................................................................................
Brutto....................................zł ( słownie złotych.......................................................
....................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że cena przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie koszty niezbędne
dla wykonania przedmiotu umowy.
3. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
4. Oświadczamy że uważamy się za związanych ofertą na okres 30 dni od upływu terminu
na składania ofert.
6. Zamówienie zrealizujemy sami..
7.Oświadczamy że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
przyznania nam zamówienia, do zawarcia Umowy na zasadach określonych w tym
dokumencie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
8. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji , w którym to okresie zobowiązujemy się do
nieodpłatnego usuwania wad projektu zgłoszonych przez Zamawiającego.
9. Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych (zapisanych) stronach..
10.Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, druk załącznik nr 2 do SIWZ,
b) wykaz usług w zakresie przedmiotu zamówienia wykonywanych w ciągu ostatnich trzech
lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1
usługę odpowiadającą swoim zakresem i złożonością przedmiotowi zamówienia
(wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wielobranżowego na budowę,
rozbudowę lub przebudowę obiektu sportowego o kubaturze minimum 5000m3)

c)

d)

e)
f)

g)

załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie – załącznik
nr 4 do SIWZ
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,
doświadczenia w projektowaniu obiektów sportowych i wykształcenia niezbędnego do
wykonania zamówienia, posiadanych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów. oraz zakresu
wykonywanych przez nich czynności- załącznik nr 5 do SIWZ
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia., na kwotę nie mniejszą niż
50.000,00 zł
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -załącznik nr 3 do SIWZ
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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia

……………………………
(miejsce, data)

……………………………..
( podpis i pieczątka
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone zgodnie a art.22 ust 1 ustawy z dn. 29
stycznia Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie
dokumentacji projektowo- kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana
Kasprowicza w Kutnie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy:
LO.III.34.342/1/2010)
oświadczamy, że:
1.
2.
3.
4.

posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia
posiadamy wiedzę i doświadczenie
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

…………………..dnia………………….

………………………………………..
(podpis i pieczątka
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie
dokumentacji projektowo- kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO im. Jana
Kasprowicza w Kutnie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy:
LO.III.34.342/1/2010)
oświadczamy, że:
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami co oznacza, że
a) nie wyrządziliśmy szkody wykonując zamówienia ,która została stwierdzona
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania
b) nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,/po ogłoszeniu
upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne,/uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu
d) osoby fizyczne, wspólnicy spółek jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek
partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych oraz komandytowoakcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych, nie były
prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających w celu popełnione przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
e) wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary,

…………………..dnia………………….

………………………………………..
(podpis i pieczątka
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)

UWAGI
•

w punkcie lit b) i c) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 4
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

(nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego , znak sprawy: LO.III.34.342/1/2010
na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sali gimnastycznej przy II LO
im. Jana Kasprowicza w Kutnie
na potwierdzenia warunku, o którym mowa w art.22. ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich
3 lat następujące zamówienia o zakresie i wartości podobnym do przedmiotu zamówienia:
Czas realizacji
Przedmiot zamówienia

Wartość
Zamówienia Początek Zakończenie

Nazwa
Zleceniodawcy

Kubatura
obiektu
sportowego

Załącznikami do wykazu są dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w projektów.
dnia ................

2010 r. ..
(podpis i pieczątka
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ
....................................
Pieczątka wykonawcy

WYKAZ PERSONELU, KTÓRY BĘDZIE WYKONYWAŁ ZAMÓWIENIE

Lp Nazwisko i Wykształcenie Funkcja (rola) Doświadczenie Opis posiadanych
imię
w realizacji
przy
uprawnień,kwalifikacji
zamówienia
projektach
obiektów
sportowych

Oświadczamy, że w/w osoby posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu
zamówienia
1. dysponujemy osobą/ami wymienionymi w poz. ………. wykazu.
2. nie dysponujemy osobą/ami wymienionymi w poz. ……….. wykazu, lecz będziemy
dysponować, na potwierdzenie czego załączymy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów
do udostępnienia tych osób.
Załącznikami wykazu są kopie uprawnień i zaświadczeń przynależności do właściwej
izby samorządu inżynierów

..........................................
(podpis i pieczątka
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

..............................................
( data)
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Załącznik nr 6

UMOWA
na wykonanie dokumentacji projektowej

zawarta w dniu ................... roku w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych z późn. zmianami pomiędzy:
II Liceum ogólnokształcącym im, Jana Kasprowicza w Kutnie ul. Stefana Okrzei 1A,
zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez:

1) ...............................................................................................................

a
...............................................................................................................................................
.
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowaną przez:
1.

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

2. ................................................................................................
została zawarta umowa o następującej treści

§ 1.
1. Na podstawie złożonej oferty Wykonawca zobowiązuje się do opracowania:
Dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy II Liceum
ogólnokształcący w Kutnie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt 3
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2 Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie ze złożoną ofertą będącą Załącznikiem nr 1 do umowy w wysokości:
Netto ................................................ zł
( słownie złotych ………………………………………………………………………)
Brutto .............................................. zł
( słownie złotych .............................. …………………………………………………)
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Należność za wykonanie zamówienia płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
.
§ 2.
1.Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację
umowy są:
- z ramienia Zamawiającego: ……………………………………….
- z ramienia Wykonawcy:......................................................................
2.Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi przekazywane będą
pisemnie i parafowane przez ustanowioną w ust. 1 osobę.
§ 3.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
1).Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć dokumentacje projektowa
stanowiącą przedmiot umowy w wersji cyfrowej i w 6 egz. wersji papierowej
2). Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym poszczególne stadia opracowania w
trakcie realizacji Projektu..
3). Dokumentacja projektowa powinien spełniać wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia .pkt 3 SIWZ tj.
4). Wykonawca , dołączy do dokumentacji projektowej o oświadczenie, że jest on
wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć
5)Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień,
badań, ekspertyz ,sprawdzeń rozwiązań projektowych, decyzji w zakresie wynikającym
z przepisów. wykonanej dokumentacji projektowej potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na budowę.
7). Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo Budowlane , na
żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy.
8). Projektant oświadcza, że posiada wymagane Prawem Budowlanym przygotowanie
zawodowe do wykonania zakresu umowy
§5
1.Okres gwarancji dla prac objętych umową ustala się na 24 miesiące od daty odbioru
ostatecznego tj dnia podpisania protokołu odbioru.
2.W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany w ustalonym przez
Zamawiającego terminie do nieodpłatnego usunięcia wad zaistniałych w projekcie
zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego
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§6

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20 % ceny umownej netto określonej w § 1pkt 2 w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
2. Wykonawca zapłaci ponadto Zamawiającemu karę umowna w wysokości :
a.) za każdy dzień zwłoki w oddaniu pracy projektowej objętych umową ;
0,1 % ceny umownej netto
b.) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej stwierdzonych
w czasie odbioru 0,1% ceny umownej netto
3.Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Jednostce Projektującej karę umowną w
wysokości 20 % ceny umownej netto określonej w § 1pkt 3 w przypadku odstąpienia od
umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Jednostka
Projektująca jest zobowiązana do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty
powiadomienia Jednostki Projektującej.
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej
kary umownej, o której mowa w ust. 1 ,2 i 3.
§7

1. Jednostka Projektująca zachowuje prawa autorskie do opracowanego przez siebie
Projektu Podstawowego
Zamawiający będzie miał prawo do jego użytkowania i sporządzania kopii jedynie
przy robotach objętych niniejszym Projektem i w celu, do którego jest on
przeznaczony i nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia Jednostki Projektującej na
sporządzenie kopii do takiego użytku.
§8
1). Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z
tytułu wykonania udokumentowanej części umowy. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało roszczenie odszkodowawcze .
b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
e) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
W przypadkach wymienionych w pkt. b - e Zamawiającemu przysługuje roszczenie
odszkodowawcze, niezależnie od zastrzeżonych na tę okoliczność kar umownych , o
których mowa w § 6 umowy.
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2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3).We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) 2)oferta przetargowa Wykonawcy
2) Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
3)
§ 10
1.Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego.
2.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane
będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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