Sygn. akt ZSP-1/2012                                                                               




Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Adres:
83-211 Jabłowo
Owidz, ul. Szkolna 6,
 tel. (58) 56 248 25 
 faks (58) 56 248 25
Strona internetowa www.zspowidz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
       publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. 
       w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a także
       wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze. 
2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
      określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
       zamówień publicznych.
4.  Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
	Biuletyn Zamówień Publicznych nr 206928-2012 z dnia 18.06.2012 r. 

strona internetowa Zamawiającego: www.zspowidz.pl , 
www.pomorskie.eu/pl/bip/powiaty/starogardzki/zsp_owidz" www.pomorskie.eu/pl/bip/powiaty/starogardzki/zsp_owidz od dnia 18.06.2012 r.
	tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Owidz,  ul. Szkolna 6, od dnia 18.06.2012 r.



III. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
2)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
3)  Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których 
       mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4)  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
5)	Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji
       elektronicznej.
 6)  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 
    zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
    wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza
    powierzyć podwykonawcom.
   
Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):
               45321000-3  izolacje cieplne,
               45000000-7 roboty budowlane

  2.    Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku  internatu (budynek główny ) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 8.

	Zakres prac obejmuje w szczególności:

        - docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm mocowany za pomocą zaprawy klejowej i kołków – zgodnie z technologią producenta 
        - malowanie elewacji zgodnie z projektem, 
        - wymiana obróbek blacharskich, wymiana parapetów zewnętrznych, 
	 - pomalowanie rynien, rur spustowych, elementów metalowych, 
	- pokrycie zadaszenia z blachy panelowej nad wejściem głównym,
	- tynk podkładowy wysokoelastyczny mrozoodporny na siatce elewacyjnej z włókna szklanego. 
	
     4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Przedmiarze robót, Specyfikacji technicznej
             wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe dokumenty
              udostępnione są na stronie internetowej a ponadto w siedzibie Zamawiającego.  

 5.  Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

6. Wykonanie robót:
	Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,
	Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

7. Wymagania jakościowe i materiałowe.
	Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących wysoką jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Projekcie budowlanym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarze robót, 
	Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy, Wykonawca ma obowiązek posiadać, w stosunku do użytych materiałów, dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie / wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości),

      3)   Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w 
            obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 
             881 ze zm.)
      4)   Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do wymienionych 
            w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom 
            techniczno – użytkowym określonym w dokumentacji projektowej. 
	Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku wykonawcy.


IV. Termin wykonania zamówienia:

       Ustala się termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
       
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
w szczególności dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.
       2) Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.
                   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed   upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
       Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót
       budowlanych i  dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
       budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.



        3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
              zamówienia. 
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą   uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, że osoba posiada wymagane uprawnienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
                4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od      odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100.000, 00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu 
        z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
        podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.  
5. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone
       przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. należy przedłożyć:
	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2
	wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - załącznik nr 4
	oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: - załącznik nr 5
	opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
        ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

2.  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowanie sposobu reprezentacji:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 (oryginał);

b)     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
       wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony 
        nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
       oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.

c)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
           nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
          odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
           właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
           ofert.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, -  dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4.    Postanowienia dotyczącej wnoszenia oferty wspólnej.
           1)   Wykonawcy  mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
            2)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
                    za wykonanie umowy.
	    Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

     4)  Jeżeli oferta wspólna zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcą.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują:
- pocztą na adres Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Owidz, ul. Szkolna 6, 83-2011 Jabłowo
- lub faksem (58)56 248 25 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.


5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :
- Marzena Waśkowska    -   tel.  nr  (58) 56 248 25
-  Krystyna Słomińska      -    tel.  nr  (58) 56 248 25

VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.pomorskie.eu/pl/bip/powiaty/starogardzki/zsp_owidz" www.pomorskie.eu/pl/bip/powiaty/starogardzki/zsp_owidz pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejszą datę.
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informacje na stronie internetowej www.pomorskie.eu/pl/bip/powiaty/starogardzki/zsp_owidz" www.pomorskie.eu/pl/bip/powiaty/starogardzki/zsp_owidz

IX. Termin związania ofertą.

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
3. Jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument złożony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. w razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5.Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6.Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez wykonawcę.
7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz .U. z 2003 r. nr 153,poz. 1503 z późn.zm.),  co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”  i dołączone do oferty ( trwale i oddzielnie spięte). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 
11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.



Na ofertę składają się:
a) formularz oferty z dołączonym kosztorysem ofertowym; - załącznik nr 1 
b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; - załącznik nr 2
c) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4
d) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z podaniem danych osobowych i numeru uprawnień; załącznik nr 5
e) opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

f) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; - załącznik nr 3

g) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.

h)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1.Oferty należy składać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Owidz, ul Szkolna 6 , 83-211 Jabłowo,
Parter, pokój nr 3 – sekretariat szkoły –w terminie do dnia 02.07. 2012 roku do godziny 9:45
Ofertę złożyć w zamkniętym opakowaniu opisanym następująco:
 Adres Zamawiającego:
 Oferta - przetarg nieograniczony – “  Termomodernizacja budynku internatu szkolnego (budynek główny) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 8”- nie otwierać przed 02.07.2012 roku do godz. 10:00. 
							Adres składającego ofertę

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

3.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, ze zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty,
4.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
5.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 2 lipca 2012 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
Owidz, ul. Szkolna 6, pok. nr 7 – gabinet dyrektora.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia w tym: wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót, koszty wszystkich
robót przygotowawczych, zabezpieczenia terenu robót, koszty uporządkowania terenu robót,  jak również
uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.  
2.Każdy z Wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu robót remontowych celem sprawdzenia stanu obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.
3. Wyceny oferty za całość zadania należy dokonać na podstawie:
a) przedmiaru robót, 
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) projektu budowlanego.
4. Cena ofertowa wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego.
 Zamawiający nie narzuca sposobu opracowania kosztorysu ofertowego, podstaw wyceny i norm. Kosztorys
 ofertowy ma obejmować kompletny zakres wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe
6. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
7. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.


Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

	Kryterium oceny ofert : najniższa cena.
cena wykonania przedmiotu zamówienia “C” = 100 %


	Sposób oceny ofert:

	Cena wykonania przedmiotu zamówienia - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej według wzoru:

C= (cena oferty najtańszej : cena oferty kolejnej) x 100

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w SIWZ i podanej w Formularzu ofertowym ( zał. nr 1).
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto, obejmującą realizację całości zamówienia.



XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy                  albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy , aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający dołącza wzór umowy ( zał. nr 6) w sprawie zamówienia publicznego, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w szczególności:
a) nieterminowego przekazania terenu robót przez Zamawiającego, mającego wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
c) z powodu siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
d) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków atmosferycznych,
e) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
3) pozostałe rodzaje zmian  z powodu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
    z SIWZ.
	

XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdziale 2 działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn.zm.).

1.Na podstawie art 180 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010      
    r. nr 113, poz. 759 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
3) odrzucenia oferty odwołującego.
2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
   5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
         a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną 
          b)  10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
                 jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
          6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
               warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
               Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
           7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
               powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
               stanowiących podstawę jego wniesienia.





Załączniki do SIWZ:
nr 1 - formularz ofertowy,
nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
nr 4 - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,
nr 5 – wzór oświadczenia dot. dysponowania osobą z uprawnieniami,
nr 6 - wzór umowy
nr 7 - Przedmiar robót.
nr 8 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
nr 9 -  Projekt budowlany.

Opracowała : K. S.         



































Załącznik nr 1 do SIWZ
Nazwa i adres Wykonawcy:

OFERTA

Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy ………………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………………………...
Telefon/faks …………………………………………………………………………
NIP …………………………………………………………………………………
REGON ……………………………………………………………………………..
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku internatu szkolnego (budynek główny) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 8

oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę :


wyszczególnienie
wartość
słownie
Cena ofertowa ryczałtowa w zł 
netto


 wartość podatku
VAT   – w zł.





Cena ofertowa ryczałtowa w zł  brutto




	Termin wykonania..................................
	Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
	Oświadczam, że na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielam gwarancji i rękojmi zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ, tj. 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 
	Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
	Oświadczam, że przedstawiony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został  zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w  nim określonych.
	Oświadczam, że zamówienie zrealizujemy w terminie do...................................:
- wyłącznie siłami własnymi  
- przy użyciu podwykonawców :................................................................................................................
Którym powierzymy część robót…………………………………………………………………………
7. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej na terenie robót objętych zamówieniem.

      Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

Lp
Wyszczególnienie
Nr strony oferty
    1.
 kosztorys  ofertowy uwzględniający wszystkie  roboty  wyszczególnione w: Przedmiarze robót, Specyfikacji technicznej  wykonania   i  odbioru  robót budowlanych oraz Projekcie  budowlanym,  

2.


3.







































                                                                                          

  ……………………………….                                                   ………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( Miejscowość, data)                                                                                                             (Pieczątka i podpis Wykonawcy)
Załącznik Nr 2 do SIWZ


Nazwa i adres Wykonawcy :


								
Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z. późn. zm.)


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na termomodernizację budynku internatu szkolnego (budynek główny) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 8


 oświadczam, że jako wykonawca spełniam warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

	posiadania wiedzy i doświadczenia,


	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,


	sytuacji ekonomicznej i finansowej.




.................................
Podpis Wykonawcy
lub osoby (osób)upoważnionej
......................................
Miejscowość i data:









Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy:



OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków szkoły (nowa część) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm. ) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się: 
  
	 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się  w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 


	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,


	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu,


	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.,


	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,


6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,


7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne,. których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2, 

11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

12 )wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.




.................................
Podpis Wykonawcy
lub osoby (osób)upoważnionej
......................................
Miejscowość i data:





























Załącznik nr 4

Nazwa i adres wykonawcy:

Informacja

dot. robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - w postępowaniu na termomodernizację budynku internatu szkolnego (budynek główny) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 8 wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

Lp.
Nazwa i adres zamawiającego
Opis przedmiotu zamówienia 
 i zakres robót

Wartość robót brutto
Termin rozpoczęcia
Termin zakończenia


















































		
Do wykazu załączono ....... dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.




Miejscowość i data :
                                                                                                 ..................................................
                                                                                                                                           (podpis Wykonawcy)

















Załącznik nr 5
Nazwa i adres Wykonawcy :

OŚWIADCZAM:

że w postępowaniu na termomodernizację budynku internatu szkolnego (budynek główny) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 8




będę dysponował osobą:................................................................................
                                                       imię i nazwisko

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej:

- numer uprawnień ..................................

- data wydania .........................................


Jednocześnie oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty dostarczę kserokopię uprawnień w/w osoby.


..............................................
podpis Wykonawcy
miejscowość, data 
..................................................




























Zał. Nr 6 do SIWZ – wzór umowy 
										    
                                            UMOWA Nr ..............................

W dniu .....................................  2012 r. w Owidzu
pomiędzy:
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych 
mającym siedzibę Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo
                           
reprezentowanym przez:
.............................................................................
.............................................................................

a
.........................,  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ....................................................,  wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej przez ..................,  pod numerem ewidencyjnym ....................,  NIP....................,   REGON  ....................................,
zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) zawarta zostaje umowa
 o następującej treści.

 § 1 


1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do termomodernizacji budynku internatu szkolnego (budynek główny) Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Owidzu, ul. Szkolna 8.

2. Zakres prac, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm mocowany za pomocą zaprawy klejowej i kołków – zgodnie z technologią producenta 
        - malowanie elewacji zgodnie z projektem, 
        - wymiana obróbek blacharskich, wymiana parapetów zewnętrznych, 
	 - pomalowanie rynien, rur spustowych, elementów metalowych, 
	- pokrycie zadaszenia z blachy panelowej nad wejściem głównym,
	- tynk podkładowy wysokoelastyczny mrozoodporny na siatce elewacyjnej z włókna szklanego. 


 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ stanowiących integralną jej część.

4. Wykonawca oświadcza, że ma środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.



§ 2
 
1. Strony ustalają termin rozpoczęcia robót w dniu .................................... 2012 r. r., a  termin zakończenia
 do ...................................................

2. Przekazanie terenu robót Wykonawcy nastąpi protokolarnie w dniu rozpoczęcia robót.

3.Zamawiający w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły wskaże miejsce poboru energii elektrycznej i wody oraz zasady rozliczenia z ich korzystania.

4. Wykonawca z chwilą przystąpienia do robót, ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego oznakowania, zabezpieczenia miejsca robót oraz wyrządzone szkody.

§ 3

1. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Postanowienia zawarte w SIWZ zostają wprowadzone do niniejszej umowy.

2. Integralną część umowy stanowią:
    1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostarczona Wykonawcy przez 
        Zamawiającego – Załącznik Nr 1,
    2) załączniki do Specyfikacji, o której mowa w pkt. 1 – Załącznik Nr 2,
   3) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 3,
  4) zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego – Załącznik Nr 4.


§ 4

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana/i ..........................................  Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).


§ 5

1.Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie Pana /i.................................................. który posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).



§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzonych robót zapewnić w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek i przestrzeganie przepisów bhp.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zabezpieczenia terenu robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna powinna uwzględniać szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami;
2) niezwłocznie informować Zamawiającego- inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania;
3) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót;
4) prowadzenia w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
5) utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
6) uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru prac.



§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn .zm.), tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Dostarczone urządzenia i materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty określone w przepisach prawa budowlanego.

§ 8

Zamawiający w osobie inspektora nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów, o których mowa w § 7.

§ 9

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

   .................................... zł.  +  ................................  zł  podatku VAT    Razem ................. zł brutto
razem słownie brutto: ............................................................................................ złotych. 


2. Cena podana w ofercie będzie wiązała Wykonawcę dla całości zamówienia.    
                         

§ 10
1. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu robót, po dokonaniu odbioru końcowego robót i sporządzeniu protokołu odbioru robót.
2.Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego z konta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo,    NIP 592-16-00157 na który należy wystawić fakturę. 

§ 11


1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) w  wysokości  10 %  wartości  przedmiotu  zamówienia,  w  przypadku  gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,


    2) w  wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9  ust. ,  za  każdy  dzień opóźnienia, licząc 
       od  upływu terminu określonego w  § 2 ust.1,
 3) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1 %  ,  za każdy dzień opóźnienia,  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 9  ust., po odliczeniu wartości wykonanych robót.


3.  Wykonawca nie będzie naliczał kar umownych ani odsetek w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności trwającej nie dłużej niż 30 dni. Zasada ta będzie obowiązywała wyłącznie w przypadku obiektywnych trudności finansowych Zamawiającego.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

 Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:
1) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru za pośrednictwem inspektora nadzoru na
 2 dni robocze przez datą odbioru,

2) jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to 
   Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin do  ich usunięcia,

3) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do  usunięcia,
 Zamawiający może:

    a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania,
   b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

4) wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

5) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym,

6) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie - do czasu ich usunięcia,

7) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu po odbiorze w okresie gwarancji za wady a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad,

8) Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie,

9) w razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.

10) Odbiór końcowy robót dokonany będzie protokolarnie przez przedstawicieli stron.

11) Obowiązuje 14 dniowy termin odbioru końcowego.

12) Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

13) Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru podaną w protokole odbioru końcowego.

§ 13


1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowna na następujących warunkach:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w szczególności:
a) nieterminowego przekazania terenu robót przez Zamawiającego, mającego wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
c) z powodu siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
d) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków atmosferycznych,
e) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
3) pozostałe rodzaje zmian  z powodu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
    z SIWZ.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej( protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będzie m.in. Inspektor Nadzoru



§ 14

1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.


§ 15

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, który liczy się od dnia podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy(bez uwag) przez obie Strony umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy a koszty ich usunięcia pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.



§ 16

1. Strony ustalają zasadę kontaktowania się stron w trakcie trwania umowy.
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
 W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja doręczona pod wskazany w umowie adres uważana będzie za doręczoną.


§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.



§ 18

Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
     
Umowę spisano w dwóch  egzemplarzach,  z  których  jeden  otrzymuje  Wykonawca,  a drugi Zamawiający.



Zamawiający:                                                                        Wykonawca:



