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Zatwierdzam      Leoncin, dnia 6 sierpnia  2007r.  

 
Część I      Instrukcja dla Wykonawców 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

1.1. Zamawiającym jest: 

Nazwa: Gmina Leoncin 
Adres: 05-155 Leoncin ul. Partyzantów 3 
REGON: 000538981 
NIP: 531-13-59-622 
Strona internetowa: www.leoncin.nbip.pl 
Adres poczty elektronicznej: ugleoncin@poczta.onet.pl 
Numer telefonu: 0 22 785 65 –82/85 
Numer faksu: 0 22 785 66 00 

2. INFORMACJE O PRZETARGU 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.). 
2.2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w: 
−  Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień 

Publicznych z dnia 06.08.2007 r.                        

− na stronie internetowej Urzędu – BIP http://www.leoncin.nbip.pl z  dnia 06.08.2007 r. 

− oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń  w dniu 06.08.2007 r.  

2.3. W postępowaniu tym, przysługują środki ochrony prawnej  zgodnie z działem VI  wyżej 

przywołanej ustawy.  
2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych        

w postępowaniu.  
2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.  
2.6. Zamawiający nie  przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
2.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia jest „ Remont starego budynku szkoły  w Leoncinie”. 

Dokładny opisany przedstawiony jest w Części II Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki, 

których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach 

określonych w art.67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji zamówienia ustala się do 31  października 2007 roku  
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                                                      

6.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), tzn: 

6.1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

6.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

6.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

6.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

6.2. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 

6.2.1. przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie 

kierował się regułą „spełnia” albo „nie spełnia”, 

6.2.2. niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.  

7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA 

OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

7.1. Dokumenty jakie muszą złożyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:  

7.1.1. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część III SIWZ); 

7.1.2. Szczegółowy kosztorys ofertowy; 

7.1.3. Parafowany projekt umowy; 
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7.1.4. Informacja jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom (załącznik nr 2 Część III SIWZ); 

7.1.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (załącznik  nr 3 Część III 

SIWZ); 

7.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

7.2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7.2.2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

7.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez 

Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

7.3.1. dokumenty stwierdzające, że osoba(y), które będą kierowały robotami 

budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi.  

7.3.2. aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o 

wpisaniu na listę członków  izby samorządu zawodowego osób, które będą kierowały 

powierzonymi robotami z datą ważności obejmującą okres wykonywania robót. 

7.3.3. oświadczenie kierownika o przyjęciu funkcji. 
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8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

8.1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punktach 7.2 - 7.3, należy składać w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w 

języku polskim. 

8.2. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać  

wypełnione  przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle wg warunków i postanowień w nich 

zawartych – bez dokonywania żadnych zmian i uzupełnień. Miejsca wykropkowane 

przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione. W przypadku gdy 

jakakolwiek część wymaganych dokumentów  nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w 

danym miejscu „nie dotyczy” 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie w języku polskim  z 

zachowaniem formy pisemnej w technice trwałej (wskazane napisanie oferty na 

maszynie lub komputerze). 

9.4. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym, należy przedstawić ich 

tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

9.5. Wszystkie strony muszą być spięte  (zszyte) we właściwej kolejności w sposób 

zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda zapisana strona (oferta  w tym 

załączniki) ponumerowana kolejnymi numerami. 

9.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego(ych) 

przedstawiciela(i) określonego w stosownym dokumencie, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi: 

9.6.1. przedstawiciela(i) przedsiębiorcy wymienionego w rejestrze sądowym, lub 

9.6.2. osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, potwierdzającym dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym 

zamówieniem, lub 

9.6.3. w przypadku podmiotów występujących wspólnie (w tym spółki cywilne, 

konsorcja) osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z umową, 

9.6.4. inne osoby upoważnione na piśmie do reprezentowania przedsiębiorcy.  

9.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez  osobę(y)  

podpisujące ofertę.  
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9.8. Wszystkie miejsca wolne, przeznaczone do wypełnienia przez Wykonawcę (dotyczy 

załączników do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia), muszą zostać właściwie 

wypełnione. 

9.9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej ofert zostaną 

one  wszystkie odrzucone. 

9.10. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że, 

oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr  47,poz.211 z późn. zm.), pod 

rygorem, że Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane (formularz ofertowy).  

9.11. Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem realizacji robót oraz projektową 

dokumentacją budowlaną.   

10. MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERTY  

10.1. Wykonawca może zmodyfikować (wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia) lub 

wycofać ofertę złożoną przez siebie pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. jedynie przed terminem 

wyznaczonym do składania ofert. 

10.2. Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych zasad i wymagań jak 

dla składania ofert tj. przygotowane,  podpisane  i oznaczone zgodnie z 

postanowieniami niniejszej specyfikacji, a koperta musi być dodatkowo oznaczona 

określeniem „ZMIANA OFERTY”. 

10.3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być przygotowane, podpisane i oznaczone 

zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji, a koperta musi być dodatkowo 

oznaczona określeniem  „WYCOFANIE OFERTY”.  

10.4. Żadna oferta nie może być modyfikowana po terminie składania ofert. Wycofanie oferty 

po upływie terminu składania ofert jest nieskuteczne. 

11. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ 

11.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 

zapytania na piśmie.  
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11.2. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, chyba, że zapytanie wpłynie do 

Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz 

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 

11.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

12. PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO 

KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

12.1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie. 

12.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą 

telefaxu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich 

treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 

na piśmie. 

12.3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:   

- Barbara Kicińska  – inspektor ds.  Gospodarki Komunalnej , Aniela Jarząbek – 

inspektor ds. budownictwa i inwestycji  Urzędu Gminy Leoncin, pok. nr 12 ; tel. 022 

785-65-82/85 ; e-mail: ugleoncin@poczta.onet.pl w godzinach : poniedziałek  900 od 

1700  pozostałe dni robocze od 800 – 16 00.  
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ                                                                               

Termin związania ofertą wynosi 30 dni,  licząc  od  upływu  terminu  wyznaczonego  do 

składania ofert. 

15. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

- Oferty należy przesłać/złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2007r. do 

godziny 9 00, na adres: Urząd  Gminy w Leoncinie   ul. Partyzantów 3,  pokój Nr 8, 

(sekretariat).  

- Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej 

otwarcie przy zachowaniu poniższych zasad: 

15.1 w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, oznaczonej wg treści : 

Wykonawca:  nazwa i adres; 

Oferta na zadanie pn.: „ Remont starego budynku szkoły  w Leoncinie”  

Zamawiający:  Gmina Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

 Nie otwierać przed dniem  28.08.2007r. do godziny  10 °° 
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16. OTWARCIE OFERT  
16.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.08.2007r. godzina 10 °° w siedzibie Zamawiającego –  

Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3,   pok.. 12 . 

16.2 Otwarcie ofert jest jawne. Oferty zostaną otwarte przez Komisję Przetargową.  

16.3 Koperty oznaczone dodatkowym napisem „WYCOFANIE OFERTY” i „ZMIANA 

OFERTY” zostaną odczytane w pierwszej kolejności.  

16.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa poda kwotę jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.5 Po otwarciu ofert komisja przetargowa ogłosi nazwy firmy, adresy wykonawców,          a 

także informacje wymagane ustawą (art.86 ust.4 ustawy).   

16.6 Informacje, o których mowa w ww. punktach przekazuje się niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

17 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
17.1Cena ofertowa  za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w 

Formularzu Ofertowym musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w złotych 

polskich.   

17.2 Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie  16.1  należy ustalić jako ryczałtowe dla 

całego zakresu zamówienia.  

17.3 W cenie   ryczałtowej jako element kosztów ogólnych Wykonawca ujmuje wszelkie 

koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia w tym między 

innymi koszty związane z:  

- niezbędnymi próbami badaniami i odbiorami, 

- usunięcie gruzu, odpadów na wyznaczone wysypisko, 

- wszelkie inne koszty nie przewidziane, a niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

17.4 Wynagrodzenie podane na formularzu ofertowym musi wynikać z kosztorysów 

ofertowych.  

17.5 Integralną częścią  SIWZ są  kosztorysy przedmiarowe  z podstawą wyceny. 

17.6 Cenę oferty należy obliczyć sporządzając szczegółowy kosztorys ofertowy zgodnie z  

kosztorysem przedmiarowym. Kosztorys ofertowy stanowi załącznik do oferty. 

18 OCENA OFERT 
18.1 Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa. Ocenie będzie podlegać:  
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18.1.1  spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców biorący udział w przetargu 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i  pkt 6  Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz  

18.1.2 kompletność oferty pod względem  wymagań określonych w  Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

18.2 Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

18.2.1 jest niezgodna z ustawą, 

18.2.2 jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

18.2.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

18.2.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

18.2.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

18.2.6 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na   

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 

18.2.7 Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

18.2.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

18.3   Oferty uznane za ważne będą podlegały ocenie wg kryteriów określonych w pkt 19  ust. 

1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

19 KRYTERIA OCENY OFERT 
19.1 Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Komisja Przetargowa 

dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty  w oparciu o następujące kryterium 

wyboru: 

Cena ofertowa - waga 100 % 

                                   najniższa cena brutto  
ilość punktów = ------------------------------------- x 100 = ilość otrzymanych pkt 
                                  cena brutto danej oferty 

 

19.2 Punkty wyliczone w kryterium przez każdego oceniającego członka komisji 

przetargowej zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, 

która uzyska największą ilość punktów.  
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20 INFORMACJE PROCEDURALNE 

20.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
20.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ                   

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
20.3 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 
20.4 Wybranemu Wykonawcy  Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
20.5 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 
20.5.1  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,   
20.5.2  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
20.5.3  w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,   
20.5.4  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 
20.5.5  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 
21 UMOWA   

21.1 Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne zostały określone w projekcie 

umowy stanowiącym ( załącznik Nr 4 Część IV  SIWZ). 
21.2 Wyklucza się możliwość wprowadzania przez Wykonawcę zmian, zastrzeżeń                     

i warunków do projektu umowy pod rygorem odrzucenia oferty. 
21.3 Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu  

związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający 

powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 
21.4 Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę spośród 
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pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem przesłanki o 

której mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 
22 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

22.1 Zgodnie z art.179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

22.2 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych w toku postępowania oraz 

w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na 

podstawie ustaw można wnieść protest do Zamawiającego zgodnie z art. 179-183 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

22.3 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się 

na wniesiony z chwilą, gdy dotarł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać 

się z jego treścią. Natomiast protest dotyczący ogłoszenia, a także dotyczące postanowień 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

22.4 Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a 

także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 

prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

22.5 Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.  
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Część II.     Przedmiot zamówienia  
 

„ Remont starego budynku szkoły  w Leoncinie” 
 
Przedmiotem zamówienia jest remont częściowy starego budynku szkoły w 
Leoncinie  
polegający na  wykonaniu : 

1. Roboty  elektryczne zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,  
       specyfikacją techniczną i przedmiarem robót  
2. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej ze wzmocnieniem 

w budynku starej szkoły w Leoncinie według kosztorysu przedmiarowego 
3. Roboty malarskie w budynku starej szkoły w Leoncinie według 

kosztorysu przedmiarowego  
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Część III. Formularz oferty wraz z załącznikami 
Załącznik nr 1 

miejscowość, data ………………………………. 

O F E R T A 

 
Zamawiający: Gmina Leoncin   

ul. Partyzantów 
050-155 Leoncin 

DANE WYKONAWCY 
Nazwa: …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
 
 

Siedziba:                                 
(ulica, miejscowość, powiat, 
województwo) 

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

Numer telefonu: …………………………………………………………………….. 
 
 

Numer faksu: …………………………………………………………………….. 
 
 

Adres strony internetowej: 
 

……………………………………………………………………. 

Numer REGON: …………………………………………………………………….. 
 
 

Numer NIP: …………………………………………………………………….. 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na zadanie pn.: „ Remont starego budynku szkoły w 
Leoncinie” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, za cały przedmiot  zamówienia za cenę ryczałtową: 
 

Cena netto: ………………... zł (słownie: ................................................... 
...................................................................................................) 

VAT: w wysokości …. % co stanowi kwotę …………………… zł 
(słownie: ....................................................................................) 

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

W tym: 
1. RBOTY ELEKTRYCZNE 

Cena netto: ………………... zł (słownie: ................................................... 
...................................................................................................) 

VAT: w wysokości …. % co stanowi kwotę …………………… zł 
(słownie: ....................................................................................) 

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



 14

2. ROBOTY MALARSKIE  
Cena netto: ………………... zł (słownie: ................................................... 

...................................................................................................) 
VAT: w wysokości …. % co stanowi kwotę …………………… zł 

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

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

....................................................................................................) 
 

 
3. WYMIANA STOLARKI  DRZWIOWEJ  

Cena netto: ………………... zł (słownie: ................................................... 
...................................................................................................) 

VAT: w wysokości …. % co stanowi kwotę …………………… zł 
(słownie: ....................................................................................) 

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

 
Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie  do 31  października 2007 roku 

3. Udzielamy ............. miesięcy  gwarancji, rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od 

dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ........... dni od upływu 

terminu składania ofert.  

5. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: 

(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) : 
1.  ………………………………………………………………………………………… 

2.  ………………………………………………………………………………………… 

3.  ………………………………………………………………………………………… 

4.  ………………………………………………………………………………………… 

5.  ………………………………………………………………………………………… 

6.  ………………………………………………………………………………………… 
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7.  ………………………………………………………………………………………… 

8.  ………………………………………………………………………………………… 

9.  ………………………………………………………………………………………… 

10.  ………………………………………………………………………………………… 

Oferta składa się z ............. ponumerowanych stron.         ..……………………………………………. 
Podpis osoby uprawnionej 

              do reprezentacji Wykonawcy 

 

Załącznik nr 2 

(pieczęć firmy)                                                               miejscowość, data …………………… 

  

Informacja jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 
 
 

Siedziba Wykonawcy:        …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 

 

L.p. 
Nazwa, adres 
Podwykonawcy 

(jeśli już znany) 

Zakres robót jakie Wykonawca zamierza 
powierzyć do wykonania 

Wartość 
umowna robót 

brutto 
Rodzaj Etapu 

       

     

     

     

 
 
 

…..……………………………………………. 
Podpis osoby uprawnionej 

              do reprezentacji Wykonawcy 
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           Załącznik nr 3 

 (pieczęć firmy)                                                               miejscowość, data …………………… 

 

 OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 oraz niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163). 

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

…………………………………………………………………….. 
 
 

Siedziba Wykonawcy:        …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 

 
Oświadczam (oświadczamy), że: 

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

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
…..……………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej 
              do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
Część IV. Projekt umowy  

 
 

Umowa roboty budowlane 
 
W dniu ……………………… w  Leoncinie pomiędzy: 

Gminą Leoncin , w imieniu której działa Wójt Gminy   

…………………………………………………………………..    

zwaną w dalszej treści  umowy „Zamawiającym”, a 

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

 reprezentowanym przez: 

.........................................................., 

zwanym w dalszej treści t “Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. „Remont starego budynku szkoły 

w Leoncinie, zgodnie z przedmiarami robót, projektem budowlanym oraz szczegółową specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. 

2. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 

Muszą one odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji 

projektowej. 

§ 2 
Prawa i Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego  należy: 

1.1. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy jednego egzemplarza dokumentacji  

projektowej. 

1.2. Terminowe przekazanie placu budowy  - w ciągu 3  dni licząc od dnia podpisania  umowy. 

1.3. Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem. 

1.4. Sprawdzanie kompletowanych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

1.5. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 

1.6. Dokonanie końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami 

wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, 
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sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy. 

2.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej elektrycznej w 2 (dwóch) 

egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu  przed terminem odbioru końcowego całego 

zamówienia. 

2.3. Zorganizowanie placu budowy, w tym frontu robót, miejsc składowania materiałów, postoju 

sprzętu, komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych 

czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość  

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania (w ciągu dnia i po zmierzchu). 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

2.4. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. Utrzymywanie terenu robót w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 

gruzu, ziemi  i odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.z2001r.Nr 62 poz.628 z późn.zm.) 

2.5. Współpraca z Zamawiającym. 

2.6. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. 

2.7. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego.  

2.8. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru. 

2.9. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 

2.10. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 

organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

2.11. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy 

usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 3 

Terminy wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy  w terminie do 31 października 

2007 roku 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1.1. Wartość zamówienia strony ustalają w cenie ryczałtowej: cena netto wynosi  ……………….zł  

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

          podatek VAT w wysokości  ………% co stanowi kwot……....................................................zł   

         (słownie:…………………………………), cena brutto  wynosi  ………….....................……zł  

         (słownie:………………………....................................................................................…………), 

 w tym za:  
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1.1.1 roboty elektryczne; 

          cena netto wynosi  ……………….zł  (słownie: ........................................................................) 

          podatek VAT w wysokości  ………% co stanowi kwot……....................................................zł   

         (słownie:…………………………………), cena brutto  wynosi  ………….....................……zł  

         (słownie:………………………....................................................................................…………), 

1.1.2 roboty malarskie 

            cena netto wynosi  ……………….zł  (słownie: ........................................................................) 

             podatek VAT w wysokości  ………% co stanowi kwot……..................................................zł   

           (słownie:…………………………………), cena brutto  wynosi  ………….....................……zł  

           (słownie:………………………....................................................................................…………), 

1.1.3 wymiana stolarki drzwiowej 

            cena netto wynosi  ……………….zł  (słownie: ........................................................................) 

             podatek VAT w wysokości  ………% co stanowi kwot……..................................................zł   

           (słownie:…………………………………), cena brutto  wynosi  ………….....................……zł  

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

1.2 Zamawiający dopuszcza składania faktur przejściowych, po wykonaniu poszczególnego etapu        

robót potwierdzonego protokołem odbioru robót. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia            

           wynagrodzenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury przelewem na konto  

         Wykonawcy Bank: .....................Nr konta:  ……… 

§ 5 

 Odbiory 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszą umową. 

2. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo 

zgłosi do odbioru, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować 

przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu  niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, 

certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, . 

3. W celu dokonania odbioru końcowego, Zamawiający powoła komisję. Rozpoczęcie czynności 

odbiorowych nastąpi w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru, 

4. W  dniu  odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności  

świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty. 

5. Wszelkie aprobaty techniczne, certyfikaty należy przedłożyć w formie oryginału bądź 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie.  

6. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który  stanowił będzie podstawę do 

wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego wynagrodzenia . 
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 § 6 

Gwarancja i rękojmia 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany 

przedmiot umowy licząc od dnia odbioru. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy. 

1.2. Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.  

1.3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto , za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 144  ust 1 Prawo 

zamówieniach publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte  w 

wyznaczonym terminie. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1.      Wykonawca może zrealizować roboty budowlane korzystając z pomocy podwykonawców,                        

         po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.      Zawarcie umowy z podwykonawcami wymaga pisemnej zgody zamawiającego przed jej  

          zawarciem,. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą  wymaga każdorazowej zgody  

          Zamawiającego. 

3.      Umowa z podwykonawcami musi zawierać co najmniej zakres robót powierzonych  

          podwykonawcy   oraz kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty. 

4.       Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót przewidzianą dla podwykonawcy bez  

          uzyskania zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną  

          odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom. 
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§ 9 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną, na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz 

wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

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

 

§10 
 

Postanowienia końcowe 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

1.1. Zamawiający: ………………………………………………………… 

1.2. Wykonawca:  ………………………………………………………… 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują, się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 

kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umową, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz prawa budowanego.  

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących 

egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 
Wykonawca                                                                                                    Zamawiający 
 
 

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

 
                                             


