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RI.271.I.1.2013.GBP 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla  

postępowania poniżej 14 000,00 euro 

/dla postępowań poniżej 14 000,00 euro nie stosuje się przepisów ustawy Pzp/ 

 

na: 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. 

Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie” 

 

 

Krasocin, dnia 10.05.2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Zamawiającego: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRASOCINIE 

Adres:    ul. Wyzwolenia 6, 29 – 105 Krasocin 

telefon:    041/39-17-017  

faks:    041/39-17-017 

 

Inwestor Zastępczy:  GMINA KRASOCIN 

Adres:    ul. Macierzy Szkolnej 1, 29 – 105 Krasocin 

telefon:    041/39-17-026  

faks:    041/39-17-010 

 

 

 

Sporządził: Marta Wytrych, Grzegorz Dyksiński 

Zatwierdził: Magdalena Kowalczyk z-ca kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krasocinie 
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I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie 

Adres: ul. Wyzwolenia 6; 29-105 Krasocin 

tel./fax: 041 39-17-017 

e-mail:  biblioteka@krasocin.com.pl 

adres strony internetowej: www.gbp.krasocin.com.pl  

Uwaga: 

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Inwestor Zastępczy, tj. Urząd Gminy w 

Krasocinie Adres: ul. Macierzy Szkolnej 1; 29-105 Krasocin 

tel.  041 39-17-026   fax: 041 39-17-010 

adres e-mail do przesyłania wszelkiej korespondencji elektronicznej: 

marta.wytrych@krasocin.com.pl 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro). 

 

III. Opis przedmiotu. 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

/wszystkich branż/ przy realizacji zadania „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krasocinie”. 

2. Zakres robót, które nadzorować będzie inspektor obejmuje między innymi: 

1) dobudowę zewnętrznej klatki schodowej; 

2) przebudowę stropu w budynku przedszkola i szkoły podstawowej; 

3) nadbudowę w/w budynku; 

4) przebudowę łącznika szkolnego wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku 

gimnazjum; 

5) remont pomieszczeń usytuowanych bezpośrednio pod przebudowywanym stropem w 

zakresie naprawy i uzupełnienia tynków, malowania, wymianę podłóg drewnianych na 

panele podłogowe; 

6) przebudowę sieci kanalizacyjnej; 

7) instalacje: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, c.o., energetyczne, telekomunikacyjne. 

 

Dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie internetowej: 

http://www.gbp.krasocin.com.pl/strona,Przetargi,20 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przez cały okres realizacji 

zamówienia RI.271.1.2013.GBP tj. od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji inwestycji 

i jej rozliczenia tzn. podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego wykonanych 

bezusterkowo robót (planowane zakończenie realizacji inwestycji  31.10.2013 r.). 
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia  

Zamawiający za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia uzna wykonanie 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówień polegających na 

nadzorowaniu robót konstrukcyjno – budowlanych, których przedmiotem było 

wybudowanie, przebudowanie lub rozbudowanie budynku użyteczności publicznej 

(zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, 

poz. 690) o kubaturze nie mniejszej niż 2.000 m
3
 . 

 

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia uzna dysponowanie osobami posiadającymi 

uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 

specjalności : 

- instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

- instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. 

 

2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny 

spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia –  nie spełnia” w oparciu  

o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa  

w zapytaniu ofertowym. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich 

aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie 

chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

1) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

należycie - załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ. 

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

- załącznik nr 5 do SIWZ. 
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3. Do składanej oferty Wykonawca  zobowiązany jest dołączyć dokument rejestrowy   

(EDG/KRS) wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia oferty. 

 

VII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego. 

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 

2. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6  do SIWZ. 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa 

składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub 

notarialnie poświadczonych kopii. 

5. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest 

Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania 

dokumentów, itp. 

6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 

z niniejszą SIWZ formie. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 

sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być 

złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków, 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
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IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się za 

wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać  

z ich treścią. 

3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Marta Wytrych, tel. 41/39-17-026 wew. 121 

 Grzegorz Dyksiński, tel. 41/39-17-026 wew. 121 

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć: 

  w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1; 29-105 Krasocin. 

Termin składania ofert:  22 maj 2013r., godz. 10:00 (miejsce sekretariat – pok. nr 8). 

Otwarcie ofert: 22 maj 2013r., godz. 10:05 (miejsce sala narad – pok. nr 2). 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco 

Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Budowa nowej 

siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie z dopiskiem: 

Nie otwierać przed 22 maj 2013r., godz. 10:05 

 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 

przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

 

XI. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca w ofercie podaje wartość wskaźnika procentowego, na podstawie którego 

zostanie ustalone ostateczne wynagrodzenie wykonawcy jako iloczyn: 

 

C = WP x CBrRB PLN = .................... zł brutto 

gdzie: 

C – całkowita cena brutto należna wykonawcy za wykonaną usługę, zawierająca należny 

podatek VAT; 

WP – wskaźnik procentowy określony przez Wykonawcę 

CBrRB – cena brutto za wykonanie robót budowlanych – cena ofertowa wykonawcy robót 

budowlanych wyłonionego w trakcie postępowania znak RI.271.1.2013.MW 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Ostateczna cena za wykonanie usług zostanie 

ustalona po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót. 
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3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SIWZ 

 

XIII. Kryteria oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

1. Cena ( C) 100 % 

3. Kryterium „cena oferty brutto" będzie rozpatrywana na podstawie wskaźnika WP podanego 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany następujący 

wzór: 

 

C = 
WP minimalny 

x 100 pkt 
WP badanej oferty brutto 

 

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 

który(rzy) uzyska(ją) najwyższą ilość punktów. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie 

Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 

1) wskazać osobę/osoby, która będzie podpisywać umowę, 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców 

występujących wspólnie. 

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

    Wzór umowy został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ. 
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XVI. Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 

XVII.  Wykaz załączników do SIWZ. 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1; 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - załącznik nr 2; 

3. Wykaz wykonanych usług- załącznik nr 3; 

4. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 4; 

5. Oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia - 

załącznik nr 5; 

6. Wzór umowy – załącznik nr 6; 
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             Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

 

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

telefon, fax., poczta elektroniczna 

Do 

Gminnej  Biblioteki Publicznej w Krasocinie 

ul. Wyzwolenia 6 ; 29-105 Krasocin 

 

 

Nawiązując do publicznego zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Krasocinie” z dnia 10 maja 2013r opublikowanego na stronie internetowej 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie: 

Oferujemy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (dla wszystkich branż) 

za cenę brutto, która będzie iloczynem wartości robót i oferowanego wskaźnika 

procentowego wynoszącego Wp =............ % 
Ostateczna cena brutto zostanie wyliczona jako iloczyn: 

C = WP x CBrRB = .................... zł brutto 

gdzie: 

C – całkowita cena brutto należna wykonawcy za wykonaną usługę, zawierająca należny 

podatek VAT; 

WP – wskaźnik procentowy określony przez Wykonawcę 

CBrRB – cena brutto za wykonanie robót budowlanych – cena ofertowa wykonawcy robót 

budowlanych wyłonionego w trakcie postępowania znak RI.271.1.2013.GBP 

Szczegółowy zakres czynności, które będą należeć do obowiązków Inspektora obejmować 

będzie podpisana umowa przez obie strony. 

Nadzór inwestorski będzie przez nas pełniony aż do zakończenia realizacji wszystkich robót 

objętych postępowaniem RI.271.1.2013.GBP. 

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta. 

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ, 

t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Wyrażamy jednocześnie zgodę na automatyczne przedłużenie terminu związania z ofertą aż 

do momentu zawarcia umowy między Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych. 
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Składając ofertę oświadczamy, że: 

• usługi objęte zamówieniem wykonamy sami oraz/lub wykonanie robót jak niżej 

powierzymy podwykonawcom: 

............................................................................................................................................... 
(rodzaj   usługi) 

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

Jesteśmy świadomi, że Zamawiającemu przysługują roszczenia w stosunku do nas z tytułu 

nienależytego wykonania usługi. 

 

Uprawnionym do kontaktu z zamawiającym jest ...............................................telefon 

.................... fax……………........... poczta e-mail ……………………….. 

 

Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykaz wykonanych usług. 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień. 

5. ……………………………… . 

Miejscowość, .................................., dn. ..........................  

 

 

…………………………………… 

podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy 
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     Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

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

pieczęć wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Przystępując do postępowania w publicznym zaproszeniu do składania ofert na pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa nowej siedziby Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krasocinie”  

niniejszym oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu 

dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, .................................., dnia ................................... 

 

 

 

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

podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy 
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       Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

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

       pieczęć wykonawcy 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

Lp. 

Odbiorca 

(miejsce 

wykonania) 

Rodzaj robót 

(w odniesieniu do 

przedmiotu 

zamówienia) 

 

Data 

wykonania 

zamówienia 

(rozpoczęcie – 

zakończenie) 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

[zł] 

Dokument 

potwierdzający, że 

zamówienie zostało 

wykonane należycie     

(nr strony oferty) 

1. 

 

 

  

 

 

2. 

 

 

  

 

 

3. 

 

 

  

 

 

 

4. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, .................................., dnia ................................... 

                                

 

 

                                                                                                

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

podpis osoby/osób  

upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy 
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             Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

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

      pieczęć wykonawcy 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 
 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

doświadczenie i 

wykształcenie 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Podstawa do 

dysponowania 

daną osobą 

1.  

 

   

2.  

 

   

3. 

 

    

 
 
 
 

 

 

 

Miejscowość, .................................., dnia ................................... 

 

 

 

 

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

podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

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

      pieczęć wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:  

 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa nowej siedziby 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie”  

 

oświadczam, że wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.  

 

1.  …………………………….…………………………………  

               (podać imię i nazwisko) 

 

2. ……….………………….…………………………………...  

             (podać imię i nazwisko) 

 

3.  …………………………….…………………………………  

               (podać imię i nazwisko) 

 

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

 

posiada/ją wymagane uprawnienia budowlane.   

 

 

Miejscowość, .................................., dnia ................................... 

                                                                                                                     

 

 

 

 

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

podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA NR …………………. 

 

Zawarta w dniu …………2013r. pomiędzy: 

1/ Gminną Biblioteką Publiczną w Krasocinie z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin,  

NIP 6090019264 zwanym dalej „Zamawiającym ", którego reprezentuje: 

Magdalena Kowalczyk   – z-ca kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie  

przy kontrasygnacie Anny Siwek – Głównej Księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie a 

2/ Gminą Krasocin, z siedzibą w Krasocinie przy ul. Macierzy Szkolnej 1; 29-10 Gminą Krasocin,  

29-105 Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, zwanym dalej „Inwestorem zastępczym”, którego 

reprezentuje: 

Ireneusz Gliściński            – Wójta Gminy Krasocin 

przy kontrasygnacie  Pani Ewy Kanios        – Skarbnika Gminy Krasocin, a 

a  

3/ ……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” którego reprezentuje: 

 

następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę na rzecz Zamawiającego, polegającą na Pełnieniu 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Budowa nowej siedziby Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krasocinie.  

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część 

umowy. 

3. Wykonawcą robót jest …………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 2 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone jako iloczyn wskaźnika procentowego (WP) i ceny brutto za wykonanie robót 

budowlanych 

- cena brutto = WP x CBrRB zł = ……………………………………………………………………………. zł, (słownie: 

…………………………………………………………………) 

gdzie: 

CBrRB – cena brutto za wykonanie robót budowlanych. 

w tym podatek VAT ....% w kwocie .........zł 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego nad wszystkimi branżami w trakcie realizacji robót określonych w projekcie 

budowlanym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu znak 

RI.271.1.2013.GBP. 

3. Wykonawca powierza następujący zakres podwykonawcom:  

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

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

4. Płatność za prace wykonane przez podwykonawców nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia 

faktury w siedzibie Zamawiającego po złożeniu pisemnego oświadczenia podwykonawcy o tym, że 

należna mu kwota, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą, została 

przelana na jego konto. 

5. Przed zawarciem umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany 

złożyć Zamawiającemu wzór takiej umowy w celu akceptacji. 

6. Nie zajęcie stanowiska przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 

wzoru umowy traktuje się jako jej akceptację. 
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7. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy tylko na warunkach umowy 

sporządzonej na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru umowy. 

§ 3 

1. Do obowiązków inspektora nadzoru, poza obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane, 

należy również: 

− składanie Zamawiającemu miesięcznych raportów (składanych na koniec każdego miesiąca) z 

wykonanych robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finasowym 

stanowiącego załącznik do umowy z wykonawcą robót z dnia ... nr 272.1.2013.GBP, 

− potwierdzenie zgodności wykonanych robót z fakturą wystawioną przez ich wykonawcę, 

− reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

− sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

− sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,  

− potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 

rozliczeń budowy i czynne uczestniczenie w rozliczeniu końcowym budowy. 

2. Inspektor zobowiązany jest do kontroli robót min. dwa razy w tygodniu w czasie trwania robót 

(nie dotyczy przestojów) oraz w każdym przypadku, jeżeli taka konieczność wystąpi. 

§ 4 

1. Rozliczenie między stronami nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze końcowym robót. 

2. Strony dopuszczają możliwość fakturowania częściowego. Faktury częściowe mogą być 

wystawiane równolegle z fakturami wystawianymi przez wykonawcę robót. 

3. Wartość w fakturze częściowej zostanie ustalona jako iloczyn wskaźnika procentowego (WP) i ceny 

brutto za wykonanie robót budowlanych określonej w fakturze równoległej wystawionej przez 

wykonawcę robót. 

§ 5 

Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy :  …………………………………………………….. 

w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym czasie obciąży swój rachunek 

bankowy. 

§ 6 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

− powstania okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym  

− wykonawca nie wykonuje swoich usług z należytą starannością; 

− wykonawca przestał dysonować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

− nie wyłoniono wykonawcy robót przedmiotowego zadania lub odstąpiono od umowy z 

wykonawcą robót. 

§ 7 

Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku pisemnego zawiadomienia go przez 

Zamawiającego o braku środków finansowych na realizację przedmiotu umowy. 
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§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane  

w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy  kar umownych: 

− w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę, 

− w wysokości 500,00 zł każdorazowo za niewywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w § 

3, ust. 2 niniejszej umowy. 

2) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: 

− w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie Zamawiającego od umowy 

z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przez Zamawiającego z wartości 

złożonych faktur (rachunków). 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się: 

1) *wykonać osobiście cały zakres prac będących przedmiotem zamówienia; 

2) *następujący zakres prac zostanie wykonany przez podwykonawców: 

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

*niepotrzebne zostanie skreślone 

2. Funkcje inspektorów nadzoru pełnić będą: 

- P. .................................., zam. ...posiadający uprawnienia budowlane nr ...........,  

- P. .................................., zam. ...posiadający uprawnienia budowlane nr ...........,  

- P. .................................., zam. ...posiadający uprawnienia budowlane nr ...........,  

Koordynatorem nadzorującym pracę inspektorów branżowych ze strony wykonawcy jest 

…………………………………………………………………. 

3. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad realizacją zamówienia  prowadzić będzie Inwestor 

Zastępczy. Zakres uprawnień Inwestora Zastępczego wynika z umowy podpisanej z 

Zamawiającym, której kserokopia będzie przekazana Wykonawcy. 

§ 10 

Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Budowlanego. 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej strony. 

 

 

 

 

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

Zamawiający  Wykonawca 

 

 


