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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
 
 
 
 
 

na adaptację pomieszczenia na zastępczą salę gimnastyczną 
 
 
 
 
 

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 
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Rozdział I. Informacje wprowadzające 
1. Dane Zamawiającego 

MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy  
ul. Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wlkp.  

• NIP: 621-11-13-715; REGON: 000197126 

• Telefon: (0-62) 721-65-42 
• faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (0-62) 721-65-44 

• e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: mow@itime.pl 
• adres strony internetowej: www.mowkozmin.strefa.pl 
• godziny urzędowania: 700-1500 (od poniedziałku do piątku) 

2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na adaptację pomieszczenia 
na zastępczą salę gimnastyczną  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 
3. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego udzielane jest na podstawie Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie ustawy i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 
4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału 
w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ 
i będzie dla nich wiąŜąca. 
Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
5. Ogłoszenie 
Ogłoszenie o przetargu w dniu 02.09.2008 r. ukazało się w siedzibie i na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu 
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.. 
6. Oznaczenie postępowania 
Znak Postępowania: P 03/2008  
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy posługiwać się tym znakiem. 
 
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
CPV: 45453100 –8 Roboty renowacyjne  

1. Przedmiotem zamówienia adaptacja pomieszczenia na zastępczą salę gimnastyczna 
w MłodzieŜowym ośrodku wychowawczym w Koźminie Wlkp. 
 Oferent zobowiązany jest wykonać zamówienie własnym przy uŜyciu własnego 

sprzętu, własnego materiału i własnymi siłami 

Termin płatności wynosić będzie   30 dni. 

Wymagany termin wykonania zamówienia ustala się od dnia: 01.10.2008 r. do dnia 

15.12.2008 r. 
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Oferent przed złoŜeniem oferty  winien zapoznać się z warunkami, charakterem 

oraz dokonać pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia. 

 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert równowaŜnych 
 
 

Rozdział III.  Składanie ofert częściowych i wariantowych 
A. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
B. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 
 

Rozdział IV. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje moŜliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

 
Rozdział V. Płatności 
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie 

zobowiązań wobec Wykonawcy. 

2. Wykonawca za przedmiot zamówienia będzie wystawiał Zamawiającemu odrębną fakturę VAT 
płatną przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto 
bankowe wskazane przez Wykonawcę na wystawionej fakturze. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktury, o której mowa powyŜej na adres 
podany w umowie. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciąŜenia konta bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający w przypadku opóźnienia płatności zobowiązany jest do zapłaty odsetek zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
(Dz. U. Nr 139 poz. 1323 z późn. zm.).  

 
Rozdział VI. Opis warunków udziału w postępowaniu.  
Na podstawie art. 22 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 

Ocena spełnienia wyŜej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 
w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. 
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił. 
Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest moŜliwe po upływie terminu składania ofert, chyba 
Ŝe ich nieuzupełnienie skutkowałoby uniewaŜnieniem postępowania. 
Nie spełnienie chociaŜby jednego z ww. warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie 
z art. 24 ustawy. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. 
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Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązania oraz wniesienia 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
Rozdział VII.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

Zamawiający Ŝąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę (z zastrzeŜeniem pkt 4 lit a) pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
i odrzucenia jego oferty, następujących dokumentów:  

 
1. Podpisane oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ustawy, wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w zw. z warunkiem określonym w rozdz. VI pkt 1). 

4. W przypadku złoŜenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający Ŝąda 
przedstawienia następujących dokumentów:  
a) pełnomocnictwa w oryginale, lub w formie odpisu poświadczonego notarialnie osoby 

ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu 
o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

b) dokumentu, o którym mowa w punkcie 3 - dotyczący kaŜdego z podmiotów składających 
ofertę wspólną, 

 
 

Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII i VIII muszą być podpisane przez upowaŜnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z rejestru lub ewidencji 
działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.  
Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty winny być sporządzone w języku polskim lub 
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. ZłoŜenie dokumentów w języku obcym bez tłumaczenia 
na język polski będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
KaŜdy Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice jego przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te naleŜy 
umieścić w odrębnej kopercie z opisem "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. 
Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji" (tajemnica przedsiębiorstwa – to nie ujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne i technologiczne, handlowe albo organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności). Informacje takie nie będą 
udostępniane innym wykonawcom. Brak takiego zastrzeŜenia będzie traktowany jako zgoda na 
udostępnienie treści całej oferty. ZastrzeŜeniu nie podlegają informacje określone w rozdz. XV pkt 6 
SIWZ. 
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Rozdział VIII.  Pozostałe dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę pod rygorem odrzucenia oferty. 

 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. 

2. Informację w przedmiocie wskazania przez Wykonawcę, którą część zamówienia zamierza on 
powierzyć podwykonawcom – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca przy 
realizacji zamówienia nie zamierza korzystać z podwykonawców do oferty naleŜy załączyć 
przekreślony i podpisany wykaz próŜny. 

3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o akceptacji warunków załączonej umowy  wg. wzoru 
stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ 

 

Uwaga:  
W przypadku korzystania z podwykonawców do oferty naleŜy dołączyć dokumenty, o których mowa 
w rozdziale XVIII SIWZ. 

Wykonawca moŜe złoŜyć inne dokumenty, niŜ wymagane przez Zamawiającego, nie stanowiące 
części oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne itp. Dokumenty takie muszą stanowić odrębną 
część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

 

 

 

 

 

Rozdział IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty 
elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeŜeli Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

1. Sposób porozumiewania się. 
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, z zastrzeŜeniem wyjątków określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych, prowadzone będzie z zachowaniem formy 
pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim. 

3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów 
w języku innym niŜ język polski. 

4. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i wykonawcy przekazywać będą pisemnie. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, 
telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ. 
 Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 
chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 
6 dni przed terminem składania ofert. 

 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

 Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zwołania zebrania Wykonawców. 
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3. Uzupełnienie dokumentów. 

Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŜyli 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do 
uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeŜeli ich nieuzupełnienie 
skutkowałoby uniewaŜnieniem postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy). 

 
Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Robert Marciniak  tel. (0-62) 721-65-42, fax (0-62) 721-65-44, e-mail: mow@itime.pl 

Godziny urzędowania 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku 
 
Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy. 
 
A. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium 
 
B. wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
  
Rozdział XII.  Termin związania ofertą. 
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 30 dni. 

 
Rozdział XIII.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. 
3. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być sporządzone w języku polskim, 

pismem czytelnym. W przypadku składania dokumentów w języku obcym, oprócz oryginału lub 
kserokopii tych dokumentów, do oferty naleŜy dołączyć tłumaczenie na język polski dokonane 
przez polskiego tłumacza przysięgłego. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie karty oferty były ponumerowane i trwale spięte. 
5. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

• Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do 
SIWZ, 

• Oświadczenie  o statusie czynnego podatnika podatku VAT 
• oświadczenia i dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, przygotowane zgodnie z zapisami rozdziału VI SIWZ; 
• Wykaz podwykonawców (wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w rdz. XVIII 

SIWZ) przygotowany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca 
zamierza skorzystać z podwykonawców; 

• Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, 
naleŜy załączyć pełnomocnictwo obejmujące uprawnienia do składania oświadczeń 
wynikających z toku niniejszego postępowania opłacone znakami opłaty skarbowej 
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku złoŜenia kserokopii 
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pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę 
udzielającą pełnomocnictwa. 

6. Wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę ( z zastrzeŜeniem rozdziału VII pkt 4 lit. a) - przy 
zachowaniu obowiązujących go zasad reprezentacji poprzez złoŜenie podpisu na kserokopii 
dokumentu. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający 
nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

7. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik zobowiązane są do: 
• podpisania druku formularza ofertowego, 
• podpisania kaŜdej strony załączników 

8. Wszelkie poprawienia treści oferty dokonane przez Wykonawcę muszą być potwierdzone 
podpisem Wykonawcy złoŜonym przy dokonanej poprawce. 
Naruszenie powyŜszych wymagań, z wyłączeniem wymogu określonego w pkt. 4, skutkować 
będzie odrzuceniem oferty. 
Wykonawca moŜe załączyć inne dokumenty, niŜ wymagane przez Zamawiającego, niestanowiące 
części oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne itp. Dokumenty takie muszą stanowić 
odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 
KaŜdy z Wykonawców moŜe zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania. Muszą one być oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać innym 
uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". 
Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złoŜenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie 
dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty. 
Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

9. Ofertę naleŜy złoŜyć w podwójnym, nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie 
Zamawiającego. Opakowanie zewnętrzne naleŜy oznaczyć adnotacją – „Oferta – na adaptację  
pomieszczenia na zastępczą  salę  gimnastyczną . W przypadku braku powyŜszych 
informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. 
przypadkowe otwarcie ofert przed terminem otwarcia ofert, a w przypadku składania oferty pocztą 
lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Natomiast opakowanie 
wewnętrzne poza powyŜszą adnotacją naleŜy oznaczyć firmą i adresem Wykonawcy.  

10. Opakowania naleŜy zabezpieczyć w sposób uniemoŜliwiający ich otwarcie bez naruszenia 
zabezpieczenia. Pierwszą stroną oferty powinien być formularz ofertowy. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty 
z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

 

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 24.09.2008 r. do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, 

ul. Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wlkp., biuro księgowość 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2008 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. 
Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wlkp., biuro księgowość 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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4. Po otwarciu ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości: nazwę i siedzibę Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a takŜe informację dotyczące ceny oferty oraz warunków płatności 
zawartych w formularzu ofertowym. 

5.  W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 

 
Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cenę oferty naleŜy obliczyć jako cenę brutto dla przedmiotu zamówienia (umowy). Cena musi 

być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 
2. Cena ofertowa musi uwzględniać podatek VAT. 
3. Wszelkie rabaty i opusty udzielone przez Wykonawcę muszą być uwzględnione w cenie netto. 
4. Prawidłowe obliczenie podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy. Cena ofertowa jest 

ostateczna. 
Uwaga: 
Wykonawca przy obliczeniu ceny ofertowej winien przed dokonywaniem przemnoŜeń i 
sumowań dokonać zaokrąglenia kaŜdej ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku. 
 
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy 

oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, tylko w przypadkach określonych w art. 88 i art. 89 
ust. 1 pkt 7 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty. 

6. Zamawiający uniewaŜni postępowanie między innymi jeŜeli cena najkorzystniejszej oferty 
przewyŜszy kwotę, którą Zamawiający będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
(art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy). 

 

Rozdział XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą. 

Zamawiający informuje, Ŝe rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

Nie dopuszcza się złoŜenia oferty w walucie obcej. 

 

Rozdział XVII.  Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się następujące kryteria: 

a) cena brutto   – 100 %   
    
Ocena ofert będzie dokonana komisyjnie w następujący sposób: 
Punktacja za cenę liczona będzie wg wzoru: 

a) Cena brutto : 
 
Cena najniŜsza   
------------------------------ x 100  
Cena badanej oferty  

 
1 % odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt 
 
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. 
W przypadku, gdy nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 
zostaną złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜą te 
oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 



Znak Postępowania: P 03/2008  
Adaptacja pomieszczenia na zastępczą sale gimnastyczną  

 

9 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w 
złoŜonych ofertach. 
 

    Rozdział XVIII. Podwykonawcy 
JeŜeli Wykonawca nie będzie osobiście realizował przedmiotu zamówienia do jego realizacji moŜe 
zatrudnić podwykonawców. W takim przypadku w ofercie Wykonawca sporządzi wykaz stanowiący 
załącznik Nr 4 do SIWZ oraz przedłoŜy dodatkowe dokumenty dotyczące podwykonawcy: 

• odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

• opis zakresu zadań jakie powierzy podwykonawcy, 
Brak wskazania w ofercie przyszłego podwykonawcy oraz zakresu wykonywanego przez niego 
zadania skutkować będzie niemoŜnością późniejszego ubiegania się Wykonawcy o zgodę na 
zatrudnienie podwykonawcy czy ustalenie innego zakresu powierzanych mu czynności. 
Korzystanie z podwykonawcy zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia, Ŝe podwykonawca spełnia 
warunki wymagane w SIWZ w stopniu nie gorszym od Wykonawcy. 
 
 

Rozdział XIX. Informacj ę o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 7 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem 
terminu związania ofertą. 

2. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, 
winien przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy. 

3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia 
postępowania. 

4. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

5. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

6. Umowa jest niewaŜna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Uwaga: 
Na etapie zawierania umowy Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku posiadania statusu 
czynnego podatnika podatku VAT do złoŜenia oświadczenia potwierdzającego powyŜszy fakt – 
zgodnie ze wzorem zaświadczenia określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 
kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatnika w zakresie 
podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 55, poz. 539 z późn. zm.). 
 

Rozdział XX. Warunki umowy. 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ, 
będącym integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
moŜna wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeŜeniem pkt 3. 
Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe 
mógł zapoznać się z jego treścią. 

3. Protest dotyczący ogłoszenia, a takŜe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zmieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe 

zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 

 
 
 
 

Rozdział XXII Tryb ogłoszenia wyniku postępowania 
1. O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie; 
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone w gablocie w siedzibie Zamawiającego;  
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy ofertę najkorzystniejszą z punku 

widzenia przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert;  

 Rozdział XXIII  Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) 
oraz przepisu kodeksu cywilnego. 
 
 

 

    Specyfikację zatwierdził: 

        Dyrektor  
                                                                         MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego 
        /-/ Henryka Gawrońska - Suszka 

 Data: 02.09.2008 r. 

Załączniki: 
1. Wzór formularza ofertowego  
2. Wzór oświadczenia 
3. Wzór oświadczenia 
4. Wzór wykazu podwykonawców 
5. Wzór umowy dostawy 
6. Oświadczenie o akceptacji warunków załączonej umowy 
7. Kosztorys ofertowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

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

             nazwa oferenta 
 
....................................................... 

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

                  adres  
 

Formularz ofertowy  
Nawiązując do ogłoszenia  o przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczenia na zastępczą 

salę gimnastyczną dla  MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego  

 

 

1. Oferujemy wykonanie adaptacji pomieszczenia na zastępczą salę gimnastyczną  
dla MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego(zgodnie z warunkami określonymi w 
SIWZ), za wynagrodzeniem w kwocie: 

.....................................................zł netto + VAT ...... % ................................................ zł = 

..................................................... zł brutto 

(słownie:........................................................................................................................................
..............................................zł brutto) 

zgodnie z załączonym   kosztorysem ofertowym  

 
2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych 

4. Oświadczamy, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego. 

Oświadczamy, Ŝe tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią załączone do oferty: ………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

................................. dn. .................... 2008 r. 

 

 

.................................................. 
podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Przedmiot zamówienia:  

 

Adaptacja pomieszczenia na zastępczą  salę  gimnastyczną   
dla MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.  

 
 

 

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

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................ 

 

 
 

Oświadczamy, Ŝe: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 
................................. dn. .................... 2008 r. 

 

 

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

czytelny podpis Wykonawcy 

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

pieczątka firmy 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. 
U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)



Znak Postępowania: P 03/2008  
Adaptacja pomieszczenia na zastępczą sale gimnastyczną  

 

13 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Przedmiot zamówienia:  

 

Adaptacja pomieszczenia na zastępczą  salę  gimnastyczną   
dla MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.  

 

 

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

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................ 

 

 

 

 

Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem 

nie wyczerpujemy Ŝadnej z przesłanek określonych w tym przepisie.  

 

 

 

................................. dn. .................... 2008 r. 

 

 

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

czytelny podpis Wykonawcy 

 

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

pieczątka firmy 
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 Pieczątka firmowa       Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
 

Przedmiot zamówienia: 

Adaptacja pomieszczenia na zastępczą  salę  gimnastyczną   
dla MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.  

 
Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powi erzyć część zamówienia   

 
 

L.p. 

 

Podwykonawca  
Wynagrodzenie dla 

podwykonawcy 

 

Zakres wykonywanych czynności 

 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
................................. dn. .................... 2008 r. 

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

podpis Wykonawcy 

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

pieczątka firmy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 WZÓR UMOWY  

 
zawarta dnia  ……………….. w Koźminie Wlkp. pomiędzy: 
MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy ul. Klasztorna 39 63-720 Koźmin Wlkp.,   
NIP 621 – 11 – 13 – 715, REGON 000197126 
reprezentowanym przez: 
Panią Henrykę Gawrońską - Suszka 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 

a 
…………………………………………..                  
 NIP …………………. REGON …………………………….. 
reprezentowanym przez …………………………….. 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
                                                        

 
§ 1 

1. W wyniku wybranej oferty, w postępowaniu na Adaptację pomieszczenia na zastępczą salę 
gimnastyczną dla MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz 
177 z późniejszymi zmianami)Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy tj. 
Adaptacji pomieszczenia na zastępczą salę gimnastyczną w MłodzieŜowym Ośrodku 
Wychowawczym przy ul. Klasztoprnej 39 w Koźminie Wlkp. 
2. Zakres robót w ramach zadania o którym mowa w pkt. 1 obejmuje:   

• Roboty rozbiórkowe 
• Tynki wewnętrzne 

• Stolarka okienna i drzwiowa 
• Roboty malarskie 

 
 

§2 
Roboty określone w §1 realizowane będą na podstawie dokumentacji technicznej stanowiących 
załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 20.06.2008 r., oraz oferty 
Wykonawcy, a takŜe ustaleń dokonanych z Zamawiającym na podstawie § 10 umowy. 
     

§3 
1. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu  podpisania umowy 
2. Strony ustalają termin wykonania robót określonych w §1 umowy: 
3. termin rozpoczęcia robót –  01.10.2008 r. 
4. termin zakończenia robót – 15.12.2008 r. 
 

§4 
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: 

1. Pana/ią ……………………………………………………………………………. 
2. Wykonawca w porozumieniu z inwestorem nadzoru zapewni właściwe kierowanie pracami 
budowlanymi oraz przepisami BHP. 
 

§5 
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić: 

1. źródło poboru energii elektrycznej i wody. 
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§6 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od 
wejścia na budowę do czasu zakończenia robót i usunięciu wad. 
 
 
 

§7 
• Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zaplecze dla celów prowadzenia robót w granicach 

przekazanego placu budowy. 
• W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 
materiały. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały złoŜone na placu budowy. 
• Wykonawca zobowiązuje się oddać plac budowy Zamawiającemu w stanie uporządkowanym 

i niepogorszonym. 
 

§8 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 umowy zgodnie z projektem 
oraz zasadami wiedzy technicznej i  obowiązującymi normami i przepisami. 
 

§9 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy uŜyciu 

własnego sprzętu. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, 
których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego. 

 
§10 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty nie objęte niniejszą umowa, jeŜeli są one niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo lub dla zabezpieczenia przed awarią, po uprzednim uzgodnieniu 
z zamawiającym. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej, 
w szczególności do rezygnacji z części zakresu robót, informując o tym oferenta co najmniej 7 dni 
przed planowanym ich wykonaniem. 
3. Roboty nie objęte zakresem niniejszej umowy, inne niŜ określone w § 1, a takŜe roboty 
uzupełniające i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu zaakceptowanego 
przez Zamawiającego, a ich wartość nie moŜe przekroczyć kwoty 20 % wartości oferty. 

     
§11 

Za wykonanie robót określonych w §1  strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
……………… zł netto + VAT …………………= ………………….. zł brutto 

słownie:………………………………… 

Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty płatne będzie w terminie 30 dni od otrzymania 
faktury przelewem z konta Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktury, o której mowa powyŜej na: MłodzieŜowy 
Ośrodek Wychowawczy ul. Klasztorna 39 63-720 Koźmin Wlkp. NIP 621-11-13-715 

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół  końcowy odbioru robót. 

W razie opóźnienia w zapłacie naleŜności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczane będą kosztorysem powykonawczym wg następujących 
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stawek zawartych w kosztorysie ofertowym: 
5) R – g               ……    zł 
6) Kp                  ……  % 
7) Z/R,S,Ko/       …… %  
8) Kz                   ……%         
                          

Ceny materiałów i sprzętu wg kosztorysu ofertowego lub w przypadku ich braku wg ICCP ORGBUD 
za dany kwartał. 

§12 
Strony ustalają postanowienia szczegółowe: 
 
1. informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych natychmiast po  stwierdzeniu konieczności ich wykonania, 
2. informowania Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu. 

 
§13 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  pisemnie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.  
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy nie później niŜ  w ciągu 7 
dni  od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
4. JeŜeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający ma prawo: 

a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu 
usunięcia wad, 
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia: 
- jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
moŜe odpowiednio obniŜyć wynagrodzenie, 
 - jeŜeli uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moŜe od 
umowy odstąpić, lub zaŜądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

5. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie 
odbioru. 

                                                                      
§14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy w wysokości  10 % 
wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiającemu przysługuje moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z naleŜnego wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 
 

§15 
1. Postanowienia § 14 ust. 2 lit. b) nie mają zastosowania w przypadku wypowiedzenia umowy 
przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe 
wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
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okolicznościach.   

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych w ust. 1 
pokryje on wartość zrealizowanego zamówienia do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku zaistnienia przesłanek, o których 
mowa w § 14 ust. 1 lit. c), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku gdy: 

a. zostanie ogłoszona upadłość, rozwiązanie lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c. zwłoka, o której mowa w § 14 ust.1 przekroczy 20 dni, 

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 

 
 

§16 
Wykonawca realizując umowę ma obowiązek ochrony informacji stanowiących tajemnicę 
Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

 
§17 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie 
nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby 
zmienić treść oferty na podstawie, której Wykonawca wygrał postępowanie. 

 
§18 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy 
 

§19 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o kaŜdej zmianie adresu swojej siedziby. W 
razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, Ŝe korespondencja przesłana na adres wskazany umową 
została stronie prawidłowo doręczona. 

2. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

§20 
Strony zgodnie oświadczają, Ŝe upowaŜnione są do przetwarzania danych osobowych osób 
wymienionych w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji. 

 
§21 

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy 
będzie Sąd Rejonowy w Krotoszynie. 

 
 

§22 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. . 
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§23 
 

Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                    WYKONAWCA   
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

....................................... 
data 

 
 
 
 

Oświadczenie o akceptacji warunków załączonej umowy 

 
 
 

Nazwa oferenta:  ........................................................................................................................ 

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

Adres oferenta:  ............................................................................................................................ 

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

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

Numer fax: ................................................................................................................................... 

 

 

Oświadczam, Ŝe akceptuję warunki załączonej umowy. 

 

 

 

................................. dn. .................... 2008 r. 

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

podpis Wykonawcy 

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

pieczątka firmy 


