Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41
38-700 Ustrzyki Dolne
powiat: bieszczadzki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
Nr sprawy : DPS.DAG.ZP.261.3.16

Zadania: „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz
roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Załącznik Nr 1- formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU REGULAMINOWEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY 30 000 EURO
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: .................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn.
„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty
remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
Znak sprawy: DPS. DAG.ZP.261.3.16
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę:
cena netto ..........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto.........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
zgodnie z wyceną w dołączonym kosztorysie ofertowym ( załącznik do oferty):
Oświadczam, że:





Wykonam zamówienie publiczne: DPS. DAG.ZP.261.3.16
Termin płatności: 14 dni
Zapoznałem się i akceptuję treśd projektu umowy stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): 36

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

imię i nazwisko, zakres odpowiedzialności

................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......................
imię i nazwisko, zakres odpowiedzialności
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl
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Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązao umowy:

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowieo specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym dokonaliśmy wizji
lokalnej przyszłego placu budowy.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy zostały
przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeo i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie
posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

……………………………..

pieczęd Wykonawcy

miejscowośd, data
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…………………………………….

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagao do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą byd ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........……………….……….
...........................................................................................................................................................................

Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………......................................................................................................................

................................
(data)

..........................................................................
pieczęd i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)
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* niepotrzebne skreślid pod rygorem odrzucenia oferty

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Załącznik nr 1a

KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIA:
„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz
roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
Nr sprawy: DPS.DAG.ZP.261.1.16

Nr

Podstawa

Kosztorys

1

Element

Opis robót

Jm

Ilość

Cena jedn.

Wartość
netto

Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i
pomieszczeń gospodarczych w budynkach nr 1,3 i 4
oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy w Domu
Pomocy Społecznej w Moczarach
Wymiana stolarki drzwiowej

1.1

KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych,
powierzchnia do 2 m2

szt.

75

1.2

KNR 401/329/4

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów
drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość
do 1/2 cegły - dla poszerzenia drzwi

m2

1,44

1.3

KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

m3

0,54

1.4

KNR 401/708/1
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III
na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny,
ościeża o szerokości do 15 cm

m

259,6

1.5

KNR 401/708/2
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III
na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny,
ościeża o szerokości do 25 cm

m

166,4

1.6

KNR 202/1015/1
(4)

Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na
budowie, zewnętrzne zwykłe, grunt olejny + emalia
ftalowa

m

382,4

1.7

KNR 202/1020/1
(4)

Skrzydła drzwiowe z drewna świerkowego wewnętrzne,
wejściowe o wymiarach 90x200 cm , 2-krotnie malowane
i szklone na budowie, pełne 1-dzielne, do 2.0 m 2

m2

135,27

Element

Remont łazienek ogólnodostępnych
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Razem Wymiana stolarki drzwiowej

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

KNR 401/354/6

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych
powierzchnia do 1 m2

szt.

1

2.2

KNR 401/348/5

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa,
grubość ścianki 1/2 cegły

m2

1,24

2.3

KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

m2

50,05

2.4

KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

m2

23,94

2.5

KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

9,45

2.6

KNR 1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew,
ponad 5,0 m2

m2

8,52

2.7

KNR 401/432/2

Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 12˙m2

szt

1

2.8

KNR 401/427/6

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek

m2

11,72

2.9

KNR 401/348/4

Analogia - rozebranie ścianek obudowy wanny

m2

5,98

2.10

KNR 402/132/1

Demontaż baterii, umywalkowej

szt

2

2.11

KNR 402/132/2

Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej

szt

2

2.12

KNR 402/235/7

Demontaż wanny

kpl

2

2.13

KNR 402/235/6

Demontaż umywalki

kpl

2

2.14

KNR 202/2003/2

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2stronne, 1-warstwowo, 100-01

m2

9,46

2.15

KNRW
202/2006/2

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie
metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

m2

5,25

2.16

KNR 401/715/2
(2)

Analogia - tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II,
wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2 podkład pod nowe oblicowanie

m2

63,13

2.17

KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

m2

63,13

2.18

NNRNKB
202/838/4

Licowanie ścian o powierzchni ponad 5˙m2 płytkami
glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki
20x25˙cm

m2

108,13

2.19

NNRNKB
202/842/2

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian
płytkami, pomieszczenia ponad 8˙m2

m

54,51

2.20

KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2krotne,sufity wewnętrzne

m2

25,61

Wartość
netto

Strona
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Nr

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2krotne, ściany wewnętrzne

m2

33,92

2.22

NNRNKB
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad
8˙m2

m2

45,93

2.23

NNRNKB
202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8
m2 zaprawa "Ceresit CN 72" Krotność=5

m2

23,94

2.24

NNRNKB
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa
"Atlas"

m2

45,93

2.25

KNR 215/115/1

Bateria umywalkowa ścienna Dn 15˙mm

szt.

6

2.26

KNR 215/115/6

Bateria wannowa stojąca, Dn˙15˙mm

szt.

2

2.27

KNRW 215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym,
Dn˙15˙mm

szt.

2

2.28

KNR 215/221/1

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
uruchamianym kolanem

szt.

4

2.29

KNR 215/222/5

Wanna stalowa z obudową i zamontowaniem

kpl

2

2.30

KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów
drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ponad1/2 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,17

2.31

KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone wykucie w ścianie ceglanej nadproża drzwiowego
betonowego

m3

0,13

2.32

KNR 401/313/3

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z
wykuciem gniazd dla belek

m3

0,14

2.33

KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteownik
140mm

m

4,5

2.34

KNR 401/708/2
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III
na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny,
ościeża szerokości do 25˙cm

m

11,4

2.35

KNR 401/329/4

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów
drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość
do 1/2 cegły - dla poszerzenia drzwi

m2

0,44

Wartość
netto
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Nr

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Ilość

Opis robót

Jm

2.36

KNR 401/708/1
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III
na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny,
ościeża szerokości do 15˙cm

m

2,1

2.37

KNR 202/2006/1
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na
ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości
12,5˙mm

m2

53,85

2.38

KNRW
202/2006/2

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie
metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

m2

14,82

2.39

KNR 202/1505/5

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt
gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie

m2

44,43

2.40

KNNR 4/113/4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 18˙mm

m

15

2.41

KNNR 4/113/3

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 15˙mm

m

41,5

2.42

KNNR 4/117/1

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach
miedzianych, do zaworów ,baterii, o połączeniu
sztywnym, Dn˙18˙mm

szt

14

2.43

KNRW 215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

kpl

2

2.44

KNR 35/123/2 (2)

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina
kwadratowa, szyby z płyty polistyrenowej, brodzik z
blachy nierdzewnej

kpl

2

2.45

KNR 215/205/4

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą
wciskową, Fi 110˙mm

m

4,5

2.46

KNR 215/205/2

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą
wciskową, Fi 50˙mm

m

20

2.47

KNR 215/208/5

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone
metodą wciskową, Fi 110˙mm

podejście

2

2.48

KNR 215/208/3

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone
metodą wciskową, Fi 50˙mm

podejście

6

2.49

KNRW 215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm

szt.

2

2.50

KNR 401/208/3

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni
do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm

szt.

6

2.51

KNR 401/333/15

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa
cementowa, grubość ścian 1/2 cegły

szt.

4

2.52

KNR 401/206/2

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory
do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm

szt.

6

Cena jedn.

Wartość
netto

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl
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Podstawa

Strona

Nr

Nr

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

2.53

KNR 401/323/2
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

szt.

4

2.54

KNR 401/706/3
(2)

Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach
po zamurowanych przebiciach, do 0,1˙m2, strop, tynk
cementowo-wapienny

szt.

6

2.55

KNR 401/706/1
(2)

Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach
po zamurowanych przebiciach, do 0,1˙m2, ściana, tynk
cementowo-wapienny

szt.

4

2.56

KNR 508/701/6

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych
przykręcanych, ciężar do 2˙kg, na ścianie, ilość mocowań
2 -uchwyty dla niepełnosprawnych

szt.

8

2.57

KNR 508/701/11

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych
przykręcanych, ciężar do 5˙kg, na ścianie, ilość mocowań
do 4 - siodełko uchylne prysznicowe

szt.

2

KNR 518/1201/4

Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5˙mm2 w
rurach płaszczowych n. t. na cegle lub betonie, na
gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10˙A/Z R = 0,955 M =
1,000 S = 1,000

szt.

6

2.59

KNR 518/1201/2

Wypusty wykonane przewodami ADY 2,5˙mm2 w
rurach płaszczowych n. t. na cegle lub betonie, na
przełącznik świecznikowy 6˙A R = 0,955 M = 1,000 S =
1,000

szt.

4

2.60

KNR 508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach
kotwiących

kpl

4

KNR 508/511/4

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszane 2x20W, przelotowe

szt.

4

m2

158,61

2.58

2.61

Cena jedn.

Wartość
netto

Razem Remont łazienek ogólnodostępnych

KNRW 401/701/6

Remont okładzin mozaikowych z likwidacją
zawilgocenia ścian
Analogia, - odbicie tynków wewnętrznych, ponad
5˙m2,odbicie zawilgoconych i odpadających okładzin
mozaikowych na podkładzie z tynku cementowowapiennego

9z 29

3.1

Element

Strona

1

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Nr

Podstawa

Opis robót

Jm

Ilość

m

168,07

3.2

KNR 39/101/1

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
(wykonanie otworów w 1 poziomie), metodą iniekcji
grawitacyjnej w murze z cegły o normalnej twardości,
mur grubości 1 cegły - iniekcja krystaliczna w/g
technologii weber.tec 941

3.3

ZKNR C 1/113/1
(1)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, wyciąg

m2

184,87

3.4

KNR 39/111/2 (1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 2warstwowy, grubości 2˙cm, obie warstwy z Cerinolu SP,
tynk szary - podkład pod okładzinę mozaikową

m2

158,58

3.5

ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy
CT˙177, ściany płaskie, ziarno 0,8-1,2˙mm

m2

190,16

3.6

KNR BC 5/401/1

Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne,
oczyszczenie i zmycie podłoża

m2

844,74

3.7

KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2krotne, sufity wewnętrzne

m2

413,5

3.8

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2krotne, ściany wewnętrzne

m2

73,69

Cena jedn.

Wartość
netto

Razem Remont okładzin mozaikowych z likwidacją zawilgocenia ścian
Razem Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych w budynkach nr 1,3 i 4 oraz roboty
remontowe łazienek i korytarzy w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach netto

Suma kosztorysu netto
Podatek Vat

(data)

..........................................................................
pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Strona

..............................
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Suma kosztorysu brutto

Załącznik Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy

(pieczęd Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art.22 ust.1)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu regulaminowego do kwoty 30 000 euro w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty
remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
znak sprawy: DPS. DAG.ZP.261.1.16
Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

1.
2.
3.

......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spełnia(my)
warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
1. posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania*,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia*;
3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia*
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej*
* niepotrzebne skreślid

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

(data)

pieczęd i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Strona

...............................
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Prawdziwośd powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Załącznik Nr 2a- oświadczenie Wykonawcy

(pieczęd Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art.24 ust.1)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty
remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
znak sprawy: DPS. DAG.ZP.261.1.16

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

1.
2.
3.

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
/nazwa Wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówieo publicznych.
Prawdziwośd powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem.

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

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

(data)

pieczęd i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Strona

* w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24 Pzp, bezwzględnie należy wypisad nazwy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną - wówczas oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 24 ust.1 w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik, oraz przedmiotowe
oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców.
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UWAGA!:

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Załącznik Nr 2b-informacja o przynależności do
grupy kapitałowej

(pieczęd Wykonawcy/Wykonawców)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *
Do oferty na wykonanie zadania :
„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty
remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
znak sprawy: DPS. DAG.ZP.261.1.16
Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówieo publicznych, niniejszym informuję, że :
1. Nie należę ** do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamówieo publicznych,
2. Należę do grupy kapitałowej **
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Typ powiązania

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

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

(data)

pieczęd i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

13z 29

* grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2007r.
Nr 50,poz331 z późn. zm.), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

Strona

** niepotrzebne skreślid

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Załącznik nr 3 - doświadczenie Wykonawcy

(pieczęd Wykonawcy/Wykonawców)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty:
Czas realizacji

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Całkowita wartośd
(brutto)

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
(prace muszą potwierdzad spełnianie
warunków postawionych przez
Zamawiającego określone w punkcie V
ust.2 pkt.2) ppkt.2.1. SIWZ)

2

3

4

1

od – do
dz/m-c /rok

Informacja o podstawie
dysponowania
doświadczeniem*

5

6
doświadczenie Wykonawcy /
oddane do dyspozycji przez
inny podmiot ***
doświadczenie Wykonawcy /
oddane do dyspozycji przez
inny podmiot ***
doświadczenie Wykonawcy /
oddane do dyspozycji przez
inny podmiot ***

Uwaga:
1.
2.

3.

Do wykazu należy dołączyd dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukooczone, wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia np. referencje.
*W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to
wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyd pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.
*** niewłaściwe skreślid

Prawdziwośd powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z
art. 297kk oraz 305 kk.
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu na zadanie pn.:
„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe
łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

(data)

.........................................................
pieczęd i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl
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...............................
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znak sprawy: DPS. DAG.ZP.261.1.16

Załącznik nr 4 – wykaz osób i podmiotów
przewidzianych do realizacji zadania

(pieczęd Wykonawcy/Wykonawców)
POTENCJAŁ KADROWY
A. Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

L.p.

Imię i Nazwisko,
wykształcenie

1

2

Zakres rzeczowy wykonywanych
czynności

Posiadane
kwalifikacje uprawnienia
(Nr, rodzaj)

Doświadczenie w latach
w sprawowaniu
samodzielnych funkcji
technicznych w
budownictwie
wymagane/posiadane*

Informacja o
podstawie
dysponowania
osobami **

3

4

5

6

……./....

Osoba będąca w
dyspozycji
Wykonawcy /
oddana do
dyspozycji przez
inny podmiot ***

Kierownik robót budowlanych
Minimalne wymagania:
 wykształcenie wyższe lub
średnie techniczne
 posiadający uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeo
 co najmniej 5-letnie
doświadczenie w kierowaniu
lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi

1

Uwaga:
1)
2)

3)

* wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, składa jedynie
niniejsze oświadczenie.
** W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to
wykonawca zobowiązany jest do niemniejszego wykazu dołączyd pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.
*** niewłaściwe skreślid

Jednocześnie oświadczam(y), że osoby podane w powyższej tabeli, które będą uczestniczyd w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane ustawami uprawnienia.

Prawdziwośd powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem.
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu na zadanie pn.:

...............................
(data)

.........................................................
pieczęd i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Strona

znak sprawy: DPS. DAG.ZP.261.1.16
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„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty
remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

Załącznik nr 4a – wykaz prac
zleconych podwykonawcom

PODWYKONAWCY

L.p.

Prace, które mają zostad zlecone

1

2

Prawdziwośd powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem.
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu na zadanie pn.:

„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty
remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
znak sprawy: DPS. DAG.ZP.261.1.16

.........................................................
pieczęd i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

16z 29

(data)

Strona

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

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Załącznik nr 5 – wzór pełnomocnictwa
..................................................
(Miejscowośd, data)

PEŁNOMOCNICTWO
I. My, niżej wyszczególnieni Wykonawcy
1. ..........................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko wspólnika)
reprezentowany przez:
a)...............................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko wspólnika)
reprezentowany przez:
a) ..............................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko wspólnika)
reprezentowany przez:
a) ...................................................................................................
b) ...................................................................................................
występujący wspólnie składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i
korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
znak sprawy:DPS. DAG.ZP.261.1.16
II.
Wyżej
wymienieni
Wykonawcy
oświadczają,
że
udzielają
pełnomocnictwa.........................................
)
do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego* /
)
o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy* :
1.

Pełnomocnik określony w punkcie II. jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do reprezentowania wszystkich
wykonawców występujących wspólnie:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

)

b) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zaciągania
)
zobowiązao w ich imieniu*
2.

Pełnomocnictwa udziela się do dnia odwołania.

3.

Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania pełnomocnictwa.

4.

Oświadczamy, że przyjmujemy solidarną odpowiedzialności za wykonanie lub nienależytego wykonanie zamówienia.
)

a) ...................................................... b).....................................................

2.

a) ...................................................... b) .....................................................

3.

a) ...................................................... b) ....................................................
)

* niepotrzebne skreślid
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl
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Podpisy wykonawców/wspólników: *

Załącznik Nr 6-Umowa-projekt

UMOWA Nr…… /2016 (projekt)
Zawarta w dniu………………….. w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne pomiędzy Domem Pomocy
Społecznej w Moczarach. REGON: 001276610 NIP:689-10-09-915 reprezentowaną przez:
1/ Stanisława Leszegę - dyrektora
2/ Elżbietę Iwanicką – p.o. głównego księgowego
zwanych w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony
a..................................................................................................................................................
nr KRS:........................................NIP:……................................REGON:……..…………………
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1.
............................................................................
2.
............................................................................
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną, w zakresie
określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie
przetargu regulaminowego do 30 000 euro, znak postępowania: DPS. DAG.ZP.261.1.16 z dnia
14.07.2016, pn.: „Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeo sanitarnych w budynkach
nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy
Społecznej w Moczarach”, zwaną dalej „przedmiotem umowy”. Szczegółowy zakres rzeczowy
obejmuje wykonanie robót zgodnie z opisem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Roboty będą prowadzone w trakcie normalnego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach.
3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z materiałów powierzonych przez Zamawiającego na
składane bieżące zapotrzebowanie składane przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadad, co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych
przepisami szczegółowymi.

7. Zamawiający przed podpisaniem umowy złoży klauzulę antykorupcyjną (klauzula stanowi załącznik
nr 6 do umowy , wzór klauzuli stanowi załącznik nr 8 do SIWZ )

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl
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6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przeprowadzid wszystkie wymagane próby i badania.
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5. Zamawiający ma prawo żądad sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również
przedstawienia wyników tych badao.

§ 2. Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Zakooczenie realizacji przedmiotu zamówienia – 28.10.2016 r.
§ 3. Zobowiązania
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) Przekazania terminu robót 3 dni od daty podpisania umowy
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Przyjęcia terminu robót wyznaczonym przez Zamawiającego
b) Zorganizowania frontu robót.
c) Oznakowania terenu prowadzenia robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowośd oznakowania
przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za
terenrobótod chwili przejęcia.
d) Przygotowania na swój koszt składowiska materiałów, pomieszczenia socjalnego dla pracowników
oraz zabezpieczenia korzystania z wody, energii elektrycznej w uzgodnieniu z zamawiającym.
e) Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców
f)

Przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

g) Zapewnienia kadry do nadzoru robót z wymaganymi prawem uprawnieniami
h) Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych
i)

Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji robót

j)

Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich
zgłoszenia przez Zamawiającego.

k) Likwidacji placu budowy i własnego zaplecza bezzwłocznie po zakooczeniu prac

m) Ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z
zaistnieniem zdarzeo losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi
robotami.
3. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie .................................................. .
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Uporządkowania terenu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót
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l)

§ 4. Odbiór
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru koocowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru koocowego.
2. Odbiorom częściowym podlegad będą roboty zgodnie z harmonogramem oraz zanikające
i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie
bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni.
3. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru koocowego robót będących przedmiotem umowy
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości ich odbioru.
4. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który zawierad będzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości
do odbioru, z powodu nie zakooczenia prac lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający
odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca. Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąd wady
nieusunięte w wyznaczonym terminie.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do
usunięcia, Zamawiający może, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyd wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej i technicznej.
8. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badao, które nie były przewidziane niniejszą
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzid te badania. Jeżeli w rezultacie
przeprowadzonych badao okaże się, że zastosowane materiały lub wykonane roboty są niezgodne
z umową, to koszty badao dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty
obciążają Zamawiającego.
§ 5. Wynagrodzenie

2. Wartośd robót jest stała i obowiązuje do zakooczenia robót. Wartośd ta obejmuje wszelkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu określonego niniejszą umową, w szczególności koszty
sprzętowe, robocizny, mediów, prób, badao, pozwoleo, itp.
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netto
……………………….zł
podatek VAT
……………………….zł
razem:
……………………….zł
słownie : …………………………………………………………………………………… .
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1. Ryczałtowa wartośd robót, będących przedmiotem umowy została ustalona zgodnie z ofertą
przedstawioną przez Wykonawcę w przetargu regulaminowym o wartości robót nie przekraczającej
30 000 euro w dniu 1.08.2016 r. i wynosi:

3. Zapłata należności za prace będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia
przekazania Zamawiającemu faktury VAT wraz z podpisanym przez Zamawiającego, częściowym lub
koocowym protokołem odbioru robót, na konto Wykonawcy w Banku.......……………………... Nr……….
4. Za każdy dzieo zwłoki w zapłacie należności za roboty będące przedmiotem umowy określone w § 1
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§ 6. /zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera
upoważnionego do zaciągania zobowiązao w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od
Zamawiającego i do przyjmowania poleceo na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę.
3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………………………………………………………..
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę.
5. W terminie 7 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą
Zamawiającemu kopię umowy określającej: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy
realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas
wynikający z niniejszej Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis
o wspólnej i solidarnej
odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.
§ 7. /zapis w przypadku występowania Podwykonawstwa/
1. Wykonawca zleca następujące zadania ……………………………………………………
Podwykonawcy(om)...............................................
2. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązao Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeo, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
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5. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Strona

3. Do zawarcia umowy o usługi objęte niniejszą umową przez Wykonawcę z podwykonawcą
wymagana jest zgoda Zamawiającego.
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6. Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny byd dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. Zawierający umowę z Podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną
odpowiedzialnośd za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez Podwykonawcę.
8. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.
9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treśd będzie sprzeczna
z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.
10. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy
z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub
zastrzeżeo do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4. Zamawiający
jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.
11. W sytuacji określonej w ust. 10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania
płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków
umów do ustaleo określonych w ust. 9. oraz kary umowne.
12. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 14 dni od wystawienia faktury
Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelnośd jest częścią
składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie
powinno zawierad zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie
zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Podwykonawcy.
13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma
z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.
14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi
Podwykonawcami.

16. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10,12 i 14 upoważnia
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleo niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od
umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
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§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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15. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powołując się na okolicznośd wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów
określonych w ust. 11, 13 i 14.
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1. Zamawiający może wstrzymad się z zapłatą za roboty do czasu usunięcia wad bądź usterek
ujawnionych w trakcie odbiorów robót w przypadku, kiedy Wykonawca nie przystąpił do usuwania
wad lub będzie w trakcie usuwania wad.
§ 9. Rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na jakośd wykonywanych przez siebie prac na okres
36 miesięcy od daty podpisania koocowego protokołu odbioru robót.
2. Zamawiający może dochodzid roszczeo z tytułu rękojmi także po upływie okresu 36 miesięcy, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego
wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
§ 10. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie terminu przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego za każdy dzieo zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego za, przedmiot umowy za każdy dzieo zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo
zamówieo publicznych
3. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokośd zastrzeżonych kar umownych.
§ 11. Zmiana umowy

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzied pomimo zachowania należytej
staranności.
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

Strona

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych określa
następujące okoliczności, które mogą powodowad koniecznośd wprowadzenia zmian w treści
zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
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1. Zmiana postanowieo niniejszej umowy może nastąpid za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany.

b) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu umowy
przez zamawiającego,
c) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnieo
zawinionych przez Zamawiającego,
d) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe,
strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowośd przedmiotu umowy.
e) zmiany terminu na skutek działao osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy.
f) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byd uzasadniona przez Wykonawcę
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
g) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
h) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie
publiczne dotychczasowy podwykonawca.
i) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 strony ustalą nowe terminy realizacji,
z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakooczenia równy będzie okresowi przerwy lub
postoju.
§ 12. Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpid od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądad jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
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c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
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b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie.
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanego przedmiotu
zamówienia lub odmawia podpisania protokołu odbioru .
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnid swoich zobowiązao umownych wobec niego.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierad uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzieo odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy wykonanie zastępcze w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
c) Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni usunie z miejsca wykonywania robót
wyposażenie i urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
5. Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
6. Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialnośd zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty
wynagrodzenia za prace, po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 10
niniejszej umowy.
§ 13. Postanowienia koocowe
1. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówieo publicznych wraz z aktami wykonawczymi
do tych ustaw.
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3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się
rozwiązywad na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu
spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego
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2. Zamawiający ma prawo do formułowania zaleceo dla Wykonawcy w każdej fazie wykonywanego
przedmiotu umowy.

5. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę
jest język polski.
6. Integralną częśd niniejszej umowy stanowią:
a) oferta Wykonawcy
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) kosztorys ofertowy
d) ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
e) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:
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WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 9- Instrukcja ułożenia dokumentów

INSTRUKCJA UŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Ofertę zaleca się skompletowad i ułożyd w kolejności jak niżej:
1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy + załącznik Nr 1a kosztorys ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy
3. Załącznik Nr 2a – oświadczenie Wykonawcy
4. Załącznik Nr 2b – informacja o przynależności do grupy Kapitałowej
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru
6. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
7. Aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS
8. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Pzp.
9. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy Pzp.
10. Załącznik Nr 3 – doświadczenie Wykonawcy
11. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (np. referencje)
12. Załącznik Nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania
13. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów.
14. Wzór Nr 4a - Wykaz prac zleconych podwykonawcom
15. Opłacona aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie
Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
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16. Wzór Nr 5 – Pełnomocnictwo

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail:dpsmoczary@wp.pl

