
Krasnobród: Wykonanie prac remontowych warunkuj ących uzyskanie

pozwolenia na u Ŝytkowanie dla budynku przeznaczonego na centrum

społeczno-kulturalne we wsi Hutki.

Numer ogłoszenia: 237962 - 2014; data zamieszczenia : 16.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 7691,

faks 0-84 660 7692.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie prac remontowych warunkujących

uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie dla budynku przeznaczonego na centrum społeczno-kulturalne we wsi Hutki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Robota budowlana pod nazwą:

Wykonanie prac remontowych warunkujących uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie dla budynku przeznaczonego

na centrum społeczno-kulturalne we wsi Hutki będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. W zakres

remontu budynku przeznaczonego na centrum społeczno-kulturalne we wsi Hutki wchodzą między innymi

następujące roboty budowlane warunkujące uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie: W posiadaniu Zamawiającego

znajduje się dokumentacja projektowa pod nazwą: PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE SCHODÓW I POCHYLNI

REMIZY OSP W HUTKACH branŜy konstrukcyjnej i architektonicznej opracowany przez Architektoniczną

Pracownię Projektową mgr inŜ. Liliana Fijołek - Jędruszczak ul.Czarnieckiego 16a/2, 22-400 Zamość. Na

pozostałe roboty remontowe branŜy sanitarnej oraz elektrycznej Wykonawca opracuje projekt budowlano-

wykonawczy w ramach ceny ryczałtowej a następnie zrealizuje te roboty na podstawie opracowanego przez

siebie projektu budowlano-wykonawczego. ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE OPRACOWANIA

DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ: - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej na budynku świetlicy

wiejskiej w Hutkach; - Zaprojektowanie i montaŜ wentylacji 6 kpl (6 zetek) - Zaprojektowanie i wykonanie przebicia

przez strop na kanały wentylacji grawitacyjnej (nawiew przy posadzce) - poprzez wykonanie trzech przejść o

średnicy fi 250 w istniejących kominach wentylacyjnych - wywiew. - Zaprojektowanie i montaŜ instalacji

wentylacyjnej (wmurowanie wentylatorów kanałowych i podłączenie sześciu pomieszczeń wraz z zabudową
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kanałów. - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w łazience dla osób

niepełnosprawnych - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w łazienkach dla niepełnosprawnych wraz

z montaŜem osprzętu; - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej na ścianach w siłowni (montaŜ

instalacji natynkowej wraz z osprzętem). - MontaŜ lamp awaryjnych z modułem ewakuacyjnym (w kuchni,

łazienkach przy sali głównej oraz przy wyjściach ewakuacyjnych). - MontaŜ wyłącznika głównego

przeciwpoŜarowego. ROBOTY BUDOWLANE KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POSIADANEGO

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO opracowanego przez: Architektoniczną Pracownię

Projektową mgr inŜ. Liliana Fijołek - Jędruszczak ul. Czarnieckiego 16a/2 22-400 Zamość - MontaŜ umywalki z

przepływowym ogrzewaczem wody, montaŜ kompaktu, montaŜ pochwytów dla osób niepełnosprawnych w

łazience dla niepełnosprawnych. - Wykonanie zabudowy otworów drzwiowych (zabudowa otworów drzwiowych) -

1 szt; - wykonanie otworu drzwiowego do drzwi do łazienki 100cm - 1 szt. - montaŜ drzwi wewnętrznych szer.

90cm; - montaŜ drzwi wewnętrznych do łazienki szer. 90cm; - poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaŜ drzwi

do pomieszczenia kuchennego szer 90cm - wykonanie okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych w

pomieszczeniu adoptowanym na łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie okładziny do wysokości 2m -

uzupełnienie okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych w łazience istniejącej do wysokości 2 metrów. -

wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu siłowni typu gres techniczny; -wykonanie okładziny z

płytek ceramicznych szkliwionych na ścianach w pomieszczeniu siłowni do wysokości 2m. - MontaŜ kompaktu i

umywalki w pomieszczeniu siłowni..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  licytacja elektroniczna.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1)Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów

prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2)Zmiana terminów określonych w niniejszej

umowie pod warunkiem, Ŝe zmiana będzie wynikała z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. 3) Zmiana w

zakresie materiałów uŜytych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeŜeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany

jest skutkiem zaprzestania produkcji danego asortymentu, zmiany przepisów prawa bądź ujawnienia na etapie

realizacji robót odstępstw załoŜeń przyjętych w dokumentacji projektowej w stosunku do rzeczywiście odkrytych

na placu budowy istniejących elementów budowli, budynków lub instalacji, 4)Zmiana osób wykonujących

zamówienie, pod warunkiem, Ŝe zmiana będzie wynikała z odrębnych przepisów w tym rozwiązania bądź

wygaśnięcia umowy, utraty wymaganych uprawnień lub zdarzeń losowych uniemoŜliwiających świadczenie pracy,

5)Zmiana wprowadzająca rozwiązania zamienne (roboty zamienne) pod warunkiem, Ŝe będzie to skutkowało

ulepszeniem realizacji zamówienia, usprawnieniem procesu budowy bądź koniecznością zwiększenia

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 6)Zmiana terminu wynikająca z okoliczności, których nie moŜna było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy takich jak: a.wystąpienia siły wyŜszej w rozumieniu przepisów Kodeksu

cywilnego b.wystąpienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych) bezpośrednio wpływających na wydłuŜenie

realizacji robót podstawowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której b ędzie prowadzona licytacja elektroniczna:

https://licytacje.uzp.gov.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest d ost ępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:  www.krasnobród.pl w zakładce przetargi

IV.4.8) Wymagania dotycz ące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytac ji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz ądzeń informatycznych:  Wykonawca musi posiadać następujące urządzenia

informatyczne, umoŜliwiające sprawne korzystanie z systemu aukcji elektronicznych prowadzonych przez Urząd

Zamówień Publicznych: 1) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. 2) Przeglądarka internetowa

Internet Explorer 6.0 lub wyŜsza lub Firefox 2.0 lub wyŜsza. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej

licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez

Urząd Zamówień Publicznych (jeŜeli nie są jeszcze zarejestrowanymi uŜytkownikami) oraz do przesłania swojego

LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

IV.4.9) Sposób post ępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre ślenie minimalnych wysoko ści

post ąpień: W części tradycyjnej licytacji elektronicznej, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz

informacji odbywa się zgodnie z art. 27 ustawy - Prawo zamówień publicznych zgodnie z wyborem
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zamawiającego. Formą obowiązującą jest forma pisemna. W części elektronicznej, przekazywanie wniosków,

oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art 77 ustawy - Prawo zamówień

publicznych, za pośrednictwem niniejszej platformy - od otwarcia do zamknięcia licytacji. 1) Wykonawca, aby

umoŜliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie słuŜącym

udzielaniu zamówień w trybie licytacji elektronicznej przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w

licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2) W toku licytacji

elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. MoŜliwość złoŜenia postąpienia istnieje od

otwarcia licytacji do jej zamknięcia i jest to licytacja jednoetapowa. W celu złoŜenia postąpienia, wykonawca

dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o

zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk ten będzie aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie

znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓś POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie naleŜy

wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓś.

Podkreślenia wymaga, Ŝe system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego

postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do

najkorzystniejszej oferty złoŜonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeŜeli

zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niŜ cena oferty najkorzystniejszej. Podkreślenia wymaga, Ŝe

system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu naleŜy oddzielić wartość

cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Minimalna wysokość postąpienia wynosi

10,00zł. W toku licytacji dopuszczalne jest składanie wyłącznie ofert korzystniejszych od oferty aktualnie

najkorzystniejszej. W licytacji elektronicznej kaŜdorazowo wiąŜe jedynie oferta najkorzystniejsza. Licytacja kończy

się w określonym w ogłoszeniu o licytacji terminie jej zamknięcia.

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elek tronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja
jednoetapowa

czas trwania:  Jedna godzina zegarowa od otwarcia o godzinie 07:30 do zamknięcia
o godzinie 08:30

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie d o udziału w licytacji elektronicznej:  24.07.2014

godzina 07:40, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród.

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 07:30.

IV.4.13) Termin i warunki zamkni ęcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 08:30.

IV.4.14 Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy (dotyczy licytacji

elektronicznej):

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy od wykonawcy któremu

przyznany zostanie kontrakt wykonawczy. 2. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie,

Zamawiający będzie Ŝądał złoŜenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny

ofertowej. 3. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest

zawsze zobowiązaniem pienięŜnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
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poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie w formie innej niŜ pieniądz naleŜy

wnieść w formie oryginału. 6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny stanowiący formę zabezpieczenia naleŜytego

wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie zamawiającego, wzywające do

zapłaty kwoty z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego

bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeŜeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 7. Zabezpieczenie

wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

zamawiającego

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zost aną wprowadzone do tre ści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

§1 1. Podstawą zawarcia umowy jest licytacja elektroniczna przeprowadzona na podstawie art.74 ust.1 ustawy

Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr z dnia ogłoszenie o zamówieniu na platformie

licytacji elektronicznych z dnia ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w

dniu 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i

wybuduj pod nazwą: Wykonanie prac remontowych warunkujących uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie dla

budynku przeznaczonym na centrum społeczno-kulturalne we wsi Hutkiw zakresie zgodnym:1) z projektem

budowlanym pod nazwą: PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE SCHODÓW I POCHYLNI REMIZY OSP W HUTKACH

2)PROGRAMEM FUNKCJONALNO UśYTKOWYM na wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych w REMIZIE

OSP W HUTKACH 2) Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. §2

1.Wykonawca wykona wszystkie prace, o których mowa w §1 ust2 niniejszej umowy na które składają się roboty

budowlane wyszczególnione w projekcie budowlanym PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE SCHODÓW I POCHYLNI

REMIZY OSP W HUTKACH oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych oraz w Programie Funkcjonalno-uŜytkowym. 2.Na zakres umowny o którym mowa w §1 ust.2, który

wiąŜe Wykonawcę składają się następujące roboty budowlane: Szczegółowy zakres robót budowlanych został

wyszczególniony w Projekcie budowlanym Projekt zmian w zakresie schodów io pochylni Remizy OSP w Hutkach

opracowanym przez Architektoniczną Pracownię Projektową mgr inŜ. Liniana FIJOŁEK - JĘDRUSZCZAK oraz w

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. Roboty o których

mowa w ust.1 Wykonawca wykona siłami własnymi z udziałem podwykonawcy* z uŜyciem własnych materiałów.

4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia podwykonawcy, któremu Wykonawca powierza realizację

części zamówienia którymi są: 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naleŜyte wykonanie robót

powierzonych podwykonawcom które winny być wykonane zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi

przepisami (w tym BHP). §3 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłoŜenia zamawiającemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.2. Zamawiający ma

prawo w terminie 14 dni od dnia przedłoŜenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej

zmiany zgłosić zastrzeŜenia do projektu umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
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o podwykonawstwo. §4 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a takŜe projektu jej zmiany oraz poświadczonej za

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej

zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. §5Wykonawca ma obowiązek przedłoŜenia Zamawiającemu

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą

dostawy i usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. §6Podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie

realizacji zamówienia publicznego do przedłoŜenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od przedłoŜenia Zamawiającemu

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgłosić zastrzeŜenia do projektu umowy o

podwykonawstwo. §7 Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób

sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego wymienionych w §12. §8 Termin zakończenia robót objętych

umową ustala się na ............. . §9 1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada tytuł własności terenu w zakresie

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, oraz pozwolenie na budowę zgłoszenie robót nie wymagających

uzyskania pozwolenia na budowę*.2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w dniu przekazania

placu budowy projekt budowlany. §10 Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego w terminie 14 od daty podpisania

umowy w celu przejęcia placu budowy. §11 1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca

odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i

porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zuŜytych przez Wykonawcę

materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowych przez Wykonawcę mogą one zostać wykonane

przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca

ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. §12 Nadzór inwestorski z

ramienia Zamawiającego na budowie sprawować będzie który wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego

następujące osoby: Pan zam.- upr. bud. nr ewidencyjny - Inspektor nadzoru robót budowlano-montaŜowych. Pan

zam - upr. bud. nr ewidencyjny - Inspektor nadzoru robót sanitarnych. 2. Zakres działania Inspektora nadzoru

określają, przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z roku 1994 poz. 414 z

późniejszymi zmianami).§10 Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie upr. bud. nr- kierownik budowy

robót budowlanych branŜy zam. posiadający uprawnienia budowlane nr §11Zamawiający nie będzie ponosił

odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się, na placu budowy w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.§121. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na

teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami.2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny

kontraktowej wygrodzić teren budowy celem zabezpieczenia placu budowy przed ingerencją osób

trzecich.3.Wykonawca zapewnia, Ŝe wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w

szczególności przepisami BHP), a takŜe Ŝe będą one wyposaŜone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe

narzędzia pracy. 4.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie

osób w zakresie przepisów BHP Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich Przeszkolenie
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stanowiskowe5.Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z

Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich

sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z

Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, Ŝe przyjmuje do wiadomości, iŜ wszelkie sprawy objęte niniejszą

umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie

uprawnionym osobom trzecim.6. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy kaŜdą osobę,

która przez swój brak kwalifikacji lub innego powodu zagraŜa w jakikolwiek sposób naleŜytemu wykonaniu

umowy.§131. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z naleŜytą starannością, zgodnie z

obowiązującymi przepisami, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-

montaŜowych, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną oraz specyfikacją

techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny

spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak

bezpieczeństwa, powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich Normach lub Aprobatach

Technicznych o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i

dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor nadzoru) będzie Ŝądał okazania ww dokumentów od

Wykonawcy (kierownika budowy) przed wbudowaniem wyrobów i materiałów.3. Wykonawca oświadcza, iŜ

przyjmuje do wiadomości, Ŝe ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia

zinwentaryzowanych istniejących instalacji podziemnych.4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z

dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz ze warunki prowadzenia robót są mu znane.§14Za wykonanie

przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczałtowe w kwocie brutto: zł słownie brutto: Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,

usługi lub roboty budowlanej. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego naleŜnego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich

dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 Zamawiający wstrzyma wypłatę naleŜnego wynagrodzenia

Wykonawcy za odebrane roboty budowlane. §15 1.Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi

nadzoru w dzienniku budowy robót podlegających zakryciu, oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni

tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do

zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor nadzoru

ma obowiązek sprawdzić roboty zanikowe w terminie 2 dni od daty powiadomienia go przez Wykonawcę.2.W

przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez naleŜytej staranności, niezgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo-

techniczną lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo: nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania

robót odstąpić od umowy powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt

innego Wykonawcy. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy naleŜności z tytułu poniesionej szkody. 3.Wykonawca

jest zobowiązany do umoŜliwienia wstępu, na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego
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oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów. § 16 Obowiązującą formą odszkodowania

uzgodnioną między stronami będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w

następujących przypadkach: Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy i nieterminowe usunięcie

stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień

zwłoki licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie wad i usterek. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne

takŜe z tytułu: Braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14. b) NieprzedłoŜenia

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu

jej zmiany karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 c) NieprzedłoŜenia

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, karę w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14.d) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zapłaty karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14.Kary o których mowa

w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia doręczenia mu Ŝądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałym z winy Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania

robót przedłuŜone zostaną o czas trwania przestojów. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w

następujących przypadkach: Za nieterminowe przekazanie placu budowy, lub przeprowadzenie odbioru

końcowego w wysokości 0,2% wartości ceny umownej, za kaŜdy dzień zwłoki.Za odstąpienie od umowy z

przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. W razie wystąpienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku dostawca lub Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie

wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. § 17 1.Strony ustalają, następujące zasady

odbioru przedmiotu umowy: Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do

dziennika budowy i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru a następnie zgłosi do Zamawiającego

gotowość na piśmie. Przez gotowość do odbioru naleŜy rozumieć: zakończenie robót lub elementu robót,

posiadanie protokołów prób i badań, atestów, certyfikatów, oświadczenia kierownika budowy o zgodności

wykonania obiektu budowlanego z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi

Normami oraz doprowadzenie do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, posiadanie oryginału dzienników

budowy. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać Zamawiającemu wszystkie

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy

dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę Zamawiający powoła komisję

odbioru końcowego w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. JeŜeli w trakcie odbioru

zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć to Zamawiający moŜe odmówić odbioru wyznaczając termin

ich usunięcia. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad i

usterek będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i
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Wykonawcy. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie Ŝądając

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

Zamawiający w trakcie czynności odbioru moŜe przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki

uniemoŜliwiają uŜytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza

terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad, usterek strony

ustalają termin ich usunięcia. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

Wykonawca na wykonanie robót budowlano-montaŜowych przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji (wystawi

kartę gwarancyjną) na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. §18 1. Strony ustalają, iŜ

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy oraz uprawnień z

tytułu gwarancji 10 % wartości ceny oferowanej wykonania zadania w zaokrągleniu do pełnych złotych w formie

(wskazać formę wniesienia zabezpieczenia) na kwotę: zł (słownie:), co stanowi zabezpieczenie naleŜytego

wykonania umowy. 2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji

jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. §19 Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie

protokół odbioru końcowego oraz faktura Wykonawcy wystawiona Zamawiającemu. §20 Płatność za fakturę

końcową dokonywana będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni

kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia właściwej faktury Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami

rozliczeniowymi na konto Wykonawcy w Bank nr §21 W przypadku zwłoki w zapłacie swoich naleŜności strony

zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. §22 Stronom przysługuje prawo odstąpienia od

umowy w następujących przypadkach:1.Wykonawcy: Zamawiający nie wypełnia obowiązków wynikających z § 9

ust.2. 2.Zamawiajacemu: Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy nie przejął placu budowy lub

kierownik budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy nie przedłoŜył Zamawiającemu oświadczenia o

podjęciu obowiązków kierownika budowy*. Wykonawca z przyczyn od niego zaleŜnych nie rozpoczął robót lub

przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuŜszy niŜ 14 dni. W razie

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego

nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 2

tygodni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca

moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. Ogłoszenia upadłości

Wykonawcy, lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź nadania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.§23

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Strona mająca zamiar odstąpić od

umowy powinna takŜe przedłoŜyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. §24 W przypadku odstąpienia od umowy

strony są zobowiązane do następujących czynności: Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół

inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. Strony wspólnie ustalają sposób

zabezpieczenia przerwania robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności

zabezpieczające poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Wykonawca sporządzi wykaz

materiałów i urządzeń, których nie moŜe wykorzystać do realizacji innych robót, o ile przerwanie nie nastąpiło z

jego winy. Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów wraz z kosztami zakupu zawartymi w

kosztorysie ofertowym i przejąć je. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy

oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót.
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Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy wraz z

robotami zabezpieczającymi. JeŜeli Wykonawca ponosi winę, za odstąpienie od umowy, Zamawiający moŜe

zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. Zamawiający przejmie od Wykonawcy

teren pod swój dozór. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, nie

związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od

umowy. §25 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŜności.

Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: Zmiana w zakresie wysokości

wynagrodzenia, związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany

wysokości stawki podatku VAT); Zmiana terminów określonych w niniejszej umowie pod warunkiem, Ŝe zmiana

będzie wynikała z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. Zmiana w zakresie materiałów uŜytych do

realizacji przedmiotu zamówienia, jeŜeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zaprzestania

produkcji danego asortymentu, zmiany przepisów prawa bądź ujawnienia na etapie realizacji robót odstępstw

załoŜeń przyjętych w dokumentacji projektowej w stosunku do rzeczywiście odkrytych na placu budowy

istniejących elementów budowli, budynków lub instalacji, Zmiana osób wykonujących zamówienie, pod warunkiem,

Ŝe zmiana będzie wynikała z odrębnych przepisów w tym rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy, utraty

wymaganych uprawnień lub zdarzeń losowych uniemoŜliwiających świadczenie pracy, Zmiana wprowadzająca

rozwiązania zamienne (roboty zamienne) pod warunkiem, Ŝe będzie to skutkowało ulepszeniem realizacji

zamówienia, usprawnieniem procesu budowy bądź koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót

budowlanych, Zmiana terminu wynikająca z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy takich jak: a. wystąpienia siły wyŜszej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego b. wystąpienia robót

dodatkowych (nieprzewidzianych) bezpośrednio wpływających na wydłuŜenie realizacji robót podstawowych.§26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2013 poz. 1129 - tekst jednolity) §27 Spory

powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy w Zamościu.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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