
Zamówienie publiczne Nr ZP 341-UG-3/09 przetarg nieograniczony 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W GALEWICACH – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI 
TYLNIEJ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Gmina Galewice 
 

 

                                              

                                               ul. Wieluńska 5 

                                               98-405 Galewice 

                                               tel./fax.  062 7838625 

                                               tel.         062 7838639 

                                               www.galewice.biuletyn.net     

 

 

                             Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  

                                                       przetargu nieograniczonego 

 

                             Zamówienie publiczne Nr ZP 341-UG-3/09 

 

 

 

          Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  

          przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia  

          29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r.  

          Nr 223,poz.1655  z późniejszymi zmianami).  

          Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach 

          wydanych na podstawie art.11 ust.8. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 

      Zamawiającym jest: Gmina Galewice 
           Adres:  98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5 

                         tel./fax. 062   78 38625  tel. 062   7838639 

                         godziny urzędowania od 7
30 

do 15
30

 

                         NIP: 9970132876,    Regon: 250855073 

 

II. Numer postępowania 
 

                          Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

Nr ZP 341-UG- 3/09 . Oferenci we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powołać 

się na ten numer. 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

 
    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu       

    nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia  

    29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r.  

    Nr 223,poz.1655 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota  

    określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest: wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych szt. 20 

na okna zespolone PCV przeznaczonych dla obiektów użyteczności publicznej posiadających 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną z szybą nisko emisyjną, z funkcją mikrorozszczelnienia, z współczynnikiem 

przenikania ciepła dla całego okna U=1,7 W/m²K z szybą antywłamaniową  na parterze i 

piętra dla jednego okna, kolor wewnętrzny biały, zewnętrzny brązowy (RAL jak istniejące 

drzwi główne przedmiotowego budynku) i parapety wewnętrzne z PCV kolor biały z 

obróbkami tynkarskimi, wyprawkami malarskimi i demontażem i montażem istniejących 

parapetów stalowych, zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, normami, sztuką budowlaną na elewacji tylniej budynku Urzędu Gminy 

w Galewicach ul. Wieluńska 5   

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z przedmiarem znajduje się w załączniku nr 1 

do   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmować 

wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone. 

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i wnoszenia ofert wariantowych. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie zadania zgodnie z warunkami 

technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót jak również zgodnie z projektem budowlano-

wykonawczym. 

5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
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6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

7. Wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, które w 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 

8.  Wymagane jest aby oferent załączył do swojej oferty wykaz materiałów podstawowych i 

urządzeń z parametrami technicznymi i wskazał ich producenta. 

9. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia. 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Nr 2151/2151/2003 zastosowano do robót 

objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową kody CPV niezbędne do określenia 

przedmiotu zamówienia a w szczególności; 

-  45111000-9  Wyburzenia i rozbiórki, 

-  45262500-6  Roboty murarskie, 

-  45442100-8  Roboty malarskie, 

-  45421000-4  Stolarka budowlana i fasady aluminiowe, 

-  45422100-2 Roboty stolarskie. 

 

V. Termin wykonania zamówienia  
 

Termin wykonania zamówienia  upływa w dniu 15 grudzień  2009 roku.  

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków. 

 
1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku 

nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie 

uczestniczącym w postępowaniu. 

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 

„ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2007r. Nr 223, 

poz.1655 z późniejszymi zmianami) 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w 

przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie 

zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć 

miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku  

wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim 

oferentom i będzie dla nich wiążąca. 

6. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać oferenci; 

a) spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, których listę przedstawiono w 

punkcie VII, 

b) –nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

       2004roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2007r. Nr 223, poz1655 z  

       późniejszymi zmianami), 

     -posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętych niniejszym zamówieniem,  
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     -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  

      osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

      Wykonawca musi wykazać, że: 

     -kierownik budowy, posiada uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych  

       funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizowanego zadania i jest  

       członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

      -wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 5-lat, a jeżeli okres prowadzenia  

       działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedno równoważne zamówienie  

        o wartości nie mniejszej niż 80% ceny ofertowej brutto, 

      -znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

        zamówienia. 

7. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków polegać będzie na analizie i ocenie dokumentów 

lub oświadczeń złożonych przez Wykonawców.  

 

VII. Informację o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych od 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 
Na podstawie obowiązującego w tym zakresie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 87, poz. 605) 

określa się poniżej wymagane dokumenty i złożenie oświadczenia według załącznika nr 3: 
1. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawnie art. 

24 ustawy, od oferentów ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest 

przedstawienie wymienionych niżej dokumentów,  

a) 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, 

b)   aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

      oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  

      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 ofert, 

2. W celu potwierdzenia posiadania przez  wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

wykonawca powinien przedłużyć następujące dokumenty: 

    a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem  

       wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

       działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością  

        robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości  

        oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

        roboty te wykonane zostały należycie; 

b) Oświadczenie , informację o osobie przewidzianej na stanowisko kierownika budowy  

     wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnień budowlanych do 

     sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i dokument  

     potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie 

         realizowanego zadania. 
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3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym  ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 

2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 87, poz. 605) 

 

 

4.W celu określenia wartości zamówienia i potwierdzenia, że oferta wykonawcy odpowiada 

wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca powinien złożyć następujące 

dokumenty; 

a) -podać wartość zamówienia wyliczoną na podstawie pkt XV SIWZ Opis sposobu 

       obliczania ceny oferty, 

b)  - przedstawić zestawienie materiałów,    

c)  - podać parametry techniczne dla podstawowych materiałów z ich certyfikatami 

        na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

       techniczną, nazwy handlowe i adresy producenta, 

d)   -harmonogram realizacji robót, 

e)   -warunki i okres gwarancji (wymagany  okres gwarancji-60 miesięcy), 

f)  -wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 2.  

Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez osobę upoważnioną. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów  

 
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami; 

-oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują na piśmie, 

-oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa 

się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wyjaśnienia warunków specyfikacji zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych art. 38 ustawy.  

  

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami 
 

Osobą uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z  Wykonawcami jest: 

 Inspektor Kazimierz Antczak Urząd Gminy Galewice pokój 202 tel. 062 7838639 

Kontaktować można się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
30 

do 15
30

 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 
   

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania ofertą 
 

Termin związania ofertą upływa  w 30 dniach od terminu składania ofert. 
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XII. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1. Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie 

bez otwarcia opakowania. Koperta(opakowanie)zawierająca ofertę winna być zaadresowana  

do Zamawiającego na adres w pkt. I niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym 

adresem Wykonawcy oraz oznaczona następującym zapisem: TERMOMODERNIZACJA 

BUDYNKU URZĘDU GMINY W GALEWICACH – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA 

ELEWACJI TYLNIEJ. 
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

4. Wymaga się by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści, treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. 

6.Wymaga się by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania 

zobowiązań, w wysokości odpowiadającej cenie oferty a wszystkie strony oferty – 

parafowane. 

4. Wszystkie strony oferty należy ponumerować. 

5. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny dodatkowo 

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafką osoby podpisującej ofertę. 

6. Pojęcia, których znaczenie jest niejednoznaczne powinny być precyzyjnie zdefiniowane. 

W przypadku  niejednoznaczności przyjmowane będzie znaczenie bardziej korzystne dla 

Zamawiającego. 

7. Zaleca się by wszystkie dokumenty wymienione w punkcie VII  były ułożone w  

kolejności ustalonej w tym punkcie. 

8. W przypadku zlecenia części robót  podwykonawcy, należy przedłożyć wykaz 

podwykonawców oraz dołączyć wykaz prac zleconych podwykonawcom. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent. 

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

 

XIII. Kryteria powodujące wykluczenie i odrzucenie oferty. 
 

1 ,Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu określonych w niniejszej specyfikacji i ustawie. 

2.Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.89 

ust.1 oraz art. 90 ust.3. 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania ofert. 

 
1.Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy 

w Galewicach pokój nr 208 (tj w sekretariacie) do dnia  02-11-2009 roku  do godziny 11
00

. 

Oferty wysłane pocztą powinny zostać doręczone do Zamawiającego do dnia  02-11-2009r.                        

roku do godziny 11
00

, bez względu na datę stempla pocztowego.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-11-2009  roku o godzinie 14
00

 w siedzibie 

Zamawiającego, Urząd Gminy Galewice, pokój nr 106. 

3.Bezpośredni przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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4. Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firmy) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny ofert, terminu 

wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności.  

5. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone oferentom nieobecnym, 

jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. 

 

 

 

XV. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
 

Przygotowujący ofertę Wykonawcy powinni szczegółowo zapoznać się z projektem 

budowlano-wykonawczym i terenem przyszłej budowy, w zakresie realizowanych robót, 

przewidzieć cały przebieg robót budowlanych i wycenić pełny zakres robót i dostaw ujętych 

w dokumentacji i opisanych w specyfikacji. 

Zamawiający dopuszcza obliczenie ceny oferty w oparciu o przekazaną ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z 

przedmiarami. Jeżeli jakieś roboty zostały pominięte w przedmiarach, a obejmował to projekt 

budowlano-wykonawczy lub zapisy w SIWZ to roboty należy wykonać w ramach podanej 

ceny ofertowej. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w projekcie 

budowlano-wykonawczym, a nie uwzględnione w przedmiarach robót. 
W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane, niezbędne do wykonania i 

przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy. Ponadto w cenie oferty Wykonawca 

zobowiązany jest również uwzględnić: 

- urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy jak również zabezpieczenie terenu budowy 

   zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- koszty niezbędnych prób, badań  pomiarów wymaganych dla prawidłowej oceny jakości 

  robót i potrzeb odbioru przedmiotu umowy, 

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- zapewnienie niezbędnych dojść w trakcie trwania robót, 

- koszty ewentualnego ubezpieczenia robót oraz przewidywana inflacja,  

- koszty innych opinii, uzgodnień, badań, odbiorów i opłat wynikających z potrzeby realizacji  

  przedmiotu umowy, 

- dokumentacji powykonawczej,  

- ewentualne odszkodowania z tytułu uszkodzenia, zniszczenia elementów budynku  

  administracyjnego w wyniku prowadzonych prac,  

- naprawę  uszkodzeń, zniszczeń,  

- koszty z tytułu dokonanych uszkodzeń, zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,  

-koszty wynikające z dokumentacji a dotyczące zabezpieczenia i oznakowania robót, 

-koszty związane z zastosowaniem kolorystyki okien (kolor zewnętrzny okien brązowy RAL 

zgodny z kolorem drzwi zewnętrznych głównych do budynku administracyjnego w 

Galewicach natomiast wewnętrzny biały) 

-koszty związane z realizacją robót na obiekcie eksploatowanym, 

-koszty związane z demontażem i montażem istniejących parapetów zewnętrznych 

 blaszanych, 

-koszty związane z zabezpieczeniem przed opadami. 

Kosztorys ofertowy – wymagany załącznik do oferty – należy sporządzić z podaniem 

danych wyjściowych do kosztorysowania, stanowiącego podstawę do obliczenia cen 

jednostkowych (tj., stawkę robocizny kosztorysowej, % kosztów pośrednich i od czego 

liczonych, % zysku i od czego liczony). 
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- wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową, podstawę wyceny z 

wyszczególnieniem  robót, ilości i wartości. 

- cena jednostkowa powinna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, 

pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk. Podane ceny 

jednostkowe nie mogą ulec podwyższeniu w czasie realizacji zamówienia. 

- kosztorys musi posiadać zestawienie robocizny materiałów sprzętu z podaniem jednostki 

miary, ceny jednostkowej, ilości i wartości, 

- kosztorys musi posiadać tabelę elementów scalonych. 

Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty powinny być liczone do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

Błędy w obliczaniu ceny spowodują odrzucenie oferty z wyjątkiem omyłek rachunkowych w 

obliczeniu ceny, które zamawiający zobowiązany jest poprawić na podstawie art.88 ustawy 

prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek poprawnego naliczenia podatku VAT, który należy uwzględnić w cenie 

oferty brutto.  

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w kosztorysie powinny być 

wyrażone w PLN. 

Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia oraz sposobu oceny ofert.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria: 

Cena -100% 

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie ze wzorem 

                                Cn 

                       Lc= ----------  x 100  

                                Cb 

Lc – liczba punktów za kryterium ceny 

Cn – cena najkorzystniejszej z ofert 

Cb – cena oferty badanej 

 

XVII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1.Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 

wymagania oraz, którego oferta  okaże się najkorzystniejsza. 

2.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

ogłoszenia  wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy 

zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta. 

3.Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu  do oferenta, którego oferta 

zostanie wybrana.  

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż siedem dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż 

przed upływem terminu związania. 
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XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.   

 

 XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

2.Wzór umowy na wykonanie zamówienia przedstawiono w  załącznik nr 4, który stanowi 

integralną część SIWZ. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

W postępowaniu tym  Wykonawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004roku- Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007r.z późniejszymi 

zmianami) przepisów, przysługuje prawo wniesienia protestu do zamawiającego. 

Protesty powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a 

także okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. W niniejszym 

postępowaniu z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących 

odwołań i skarg. 

 

 

 

 
                                                                                                  Sporządził: 

          

                                                     ……………………………… 

 

 
Załączniki: 

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  z przedmiarem i projektem załącznik nr 1 

2) Formularz oferty załącznik nr 2 

3) Oświadczenia załącznik nr 3 

4) Wzór umowy załącznik nr 4 

 

 

 
                                        Z A T W I E R D Z I Ł…………………………………………………………. 


