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Instrukcja dla Wykonawców 
 
 
I. Informacje ogólne 
 

1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ. Wykonawca przedstawi ofertę 
zgodną z postanowieniami SIWZ. 

2. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie z jej przeznaczeniem. 
3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony Formularz oferty wraz z 

wymaganymi przez SIWZ dokumentami). 
4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 
5. Wykonawca poda na Formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać                          

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w 

walucie polskiej. 
8. Termin płatności faktury 21 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury                       

wraz z protokołem odbioru  wykonanych prac. 
9. Wykonawca oferuje co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji. 
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.  

 
II. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany wewnętrznych  hydrantów 25 z wężem 
półsztywnym 30m na bębnie, w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, przy ul. 
Okólnik 2, zgodnie z zaleceniami i wymogami ochrony przeciwpożarowej – ekspertyza 
techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej z lipca 2013r. 
 
Zakres zamówienia obejmował będzie: 
  

1) demontaż 28 szt. istniejących hydrantów wewnętrznych wraz z osprzętem,  
2) demontaż 27 szt. istniejących skrzynek hydrantowych,  
3) wykucie (powiększenie) wnęk w murach pod montaż skrzynek hydrantowych 

(orientacyjne wymiary istniejących wnęk: 500x600x300mm – załącznik nr 1 do SIWZ),  
4) montaż 27 szt. nowych skrzynek hydrantowych podtynkowych oraz 1 szt. natynkowej  
5) montaż hydrantów wewnętrznych i osprzętu,  
6) wykonanie instalacji z materiałów niepalnych  
7) skierowanie i usytuowanie zaworów 25mm w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie 

węża oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu 
8) dostosowanie istniejącej instalacji hydrantowej do montowanych skrzynek 
9) wykonanie prób szczelności instalacji, ciśnienia, wydajności,  
10) uzupełnienia, zamurowania otworów, uzupełnienie uszkodzeń tynku,  
11) malowanie ścian po robotach.  
12) zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac w sposób uniemożliwiający 

rozprzestrzenianie się pyłu i roznoszenie gruzu 
13) wywiezienie gruzu i innych powstałych podczas prac nieczystości 
14) oznakowanie zamontowanych skrzynek oznakowaniem fotoluminescencyjnym „hydrant 

wewnętrzny” o wymiarach 150x150mm zgodnym z Polska Normą 
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Zamawiający dopuszcza odcięcie wody w budynku w godzinach ustalonych z 
Zamawiającym jedynie podczas prowadzenia prac, przy czym łączny czas odcięcia wody 
nie może przekroczyć 36h.  

 
Szczegółowa specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
Uwaga :  

1) Całość prac należy wykonać zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia oraz szczegółową 
specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.   

2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie przez cały czas zapewniać 
warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest uporządkować 
teren prac i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.    

3) Na dzień odbioru końcowego robót Wykonawca musi przedstawić wszystkie aprobaty i 
świadectwa materiałów. 
 

Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 
 
44482200-4 hydranty gaśnicze 
45343200-5 instalowanie sprzętu gaśniczego  
 
III. Wizja lokalna 
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc wykonania prac i jego otoczenia, a 
także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.  
 
IV. Opis przygotowania oferty. 
 
1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.  
3. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie 
mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

5. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
6. Oferta winna być wypisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym 

atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.  
7. Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty będą 

ponumerowane - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę.  

8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to                 
z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 
(osoby)  podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 

10. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty            
– Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku,                     
gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "nie dotyczy". 
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11. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę 
zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać 
niezmieniony. 

12. Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane: 
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA oraz oznakowane następująco: 
OFERTA PRZETARGOWA NA:  
 

„Wymiana i wyposażenie w wewnętrzne hydranty 25 gmachu głównego Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina” 

 
Nie otwierać przed 07.07.2014  roku godz. 10.00 
 

* Poza oznaczeniami powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres wykonawcy                 
w celu odesłania oferty w przypadku złożenia jej po terminie. 
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 
oferty. 
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 
14. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną 

zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ust. 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 
15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty              

po upływie terminu składania ofert. 
16. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                         

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając 
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. 

17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa,                      
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

 
UWAGA !  
Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,                          
co do których wykonawca zastrzega , że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U.  2003 r. Nr 153 poz.1503 z póź. zm./. 
 
V. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty 
dokumenty określone w rozdziale VI. 
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VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy                    
w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale V. 
 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,                

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

3. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej             
z przedmiotem zamówienia. (W przypadku opłacenia polisy przelewem należy dołączyć 
wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z banku o opłaceniu polisy).   
Wymagana kwota ubezpieczenia winna wynosić 100 tyś zł 

4. Oświadczenia wykonawcy: 
a) że spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone                

na druku, stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ. 
b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 b do SIWZ 
 

Uwaga: 
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.          

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu  
o dokumenty wymagane w w/w rozdziale metodą spełnia /nie spełnia. 
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty 
zostaną  odrzucone. 
        

VII. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 
 
1. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa                    

w Rozdziale VI, pkt. 2,4a i b. 
2.  Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną 

odpowiedzialność (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych) za niewykonanie                 
lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366-378 Kodeksu Cywilnego                       
i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani                              
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  
 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT.  
Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług                
z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 177 poz.1054 z późń. zm.) Wszystkie ceny, określone przez 
wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 
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IX. Okres realizacji zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 
 
X. Warunki umowy 
 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą , stanowi załącznik do niniejszej 
specyfikacji. 
 
XI. Kryteria oceny oferty 
 
Cena / brutto/ - 100 % 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, 
sposób punktowania):  
 
 
Nr Nazwa kryterium 

 
Waga Sposób punktowania 

1. cena 
 

100.00 wg wzoru  ocena = cn / cb x 100 pkt x 100%; 

 cn - cena najniższa zaproponowana w ofertach, 
 cb- cena badanej oferty  

XII. Termin i miejsce składania ofert 
 
Oferty należy składać  do  dnia  07.07.2014  roku  do  godz:  10.00  w: 
 
UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA 
 ul. Okólnik 2 
 00-368 Warszawa  
Kancelaria pokój nr 213A 
 
1. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która złożona została po terminie.  
2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni ją na stronie 
internetowej www.chopin.edu.pl  

3.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz na stronie internetowej www.chopin.edu.pl 

     
XIII. Wadium - nie jest wymagane. 
  
XIV. Termin związania ofertą. 
 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

http://www.chopin.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.    

 
XV. Miejsce i termin otwarcia ofert.  
 

Otwarcie ofert odbędzie się, w dniu 07.07.2014.r. o godz: 10.15 w Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2, Sala 210  

 

XVI. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych w trakcie otwarcia. 
Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy      
Prawo zamówień publicznych. 

8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego   

Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne  
10. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.   
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy P. z. p. 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                    

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się              

na poprawienie omyłki, o których mowa w  art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp. 
h) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
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12. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców. 
Informacja ta będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

13. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 
określonymi w SIWZ               

 
XVII. Udzielenie zamówienia. 
 
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ.      
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                   
i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy P. z. p., po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,                
o której mowa w pkt.2 lit. a, również na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl                      
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem                
art. 183 ustawy P.z.p. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów o których mowa w ust. 4, jeżeli: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono 
żadnego wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, (art. 94 ust. 3 ustawy P. z. p.) uchyla 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy               
P. z. p.  

 
XVIII. Unieważnienie postępowania. 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia ( zgodnie z art. 93 ustawy 

P.z.p.) w przypadkach gdy: 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,                   
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty  

c) w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 ustawy P.z.p.(przy jednym kryterium ocen 
ofert jakim jest cena zostały złożone oferty o tej samej cenie – zamawiający wezwał 
wykonawców do złożenia ofert dodatkowych) zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 
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e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający                       
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia                       
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia 
lub obejmuje ten sam przedmiot  zamówienia.     

 

XIX. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.  
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż                
na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert . 

3. Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także udostępni na stronie internetowej 
www.chopin.edu.pl (Zamówienia Publiczne) 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą , telefaksu 
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana 
zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację i 
będzie dla nich wiążąca. Informacja o dokonanej zmianie zamieszczona będzie również 
na stronie internetowej www.chopin.edu.pl (Zamówienia Publiczne) 

6. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców                  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

7. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz wyjaśniania 
 i udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia i specyfikacją 
 istotnych warunków zamówienia jest Paweł Sroczyński – Administrator Gmachu, 
e:mail: dag@chopin.edu.pl  
 

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie nie jest wymagane. 
 

XXI. Zobowiązania Wykonawcy związane z umową. 
Zostały określone w projekcie umowy. 
 

XXII. Środki ochrony prawnej. 
 

http://www.chopin.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
mailto:dag@chopin.edu.pl
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Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę                      
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. (Dział VI – środki 
ochrony prawnej ustawy P.z.p.) 
 
XXIII. Postanowienia końcowe. 
 
1. Część II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez 

Zamawiającego uwzględnione. 
3. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać 

dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.    
 
 
XXIV. Załączniki do specyfikacji : 
 
1. Szczegółowa specyfikacja – Załącznik nr 1 
2. Formularz oferty - Załącznik nr 2 
3. Oświadczenia Wykonawcy dot. art. 22 i Art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych   –

Załącznik nr 3a i 3b 
4. Formularz cenowy Wykonawcy   - Załącznik nr 4. 
5. Projekt umowy – Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Szczegółowa specyfikacja skrzynek 

 
Podtynkowe (27 szt.):  
 

• wymiary: 650x700x250mm,  
• kolor: biały (RAL9010) 
• zawór hydrantowy 25 mosiężny z redukcją skośną 
• zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem 

siły rozwijania 
• wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694 
• prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do 

węża na zwijadle poprzez zakucie 
• zamek euro przystosowany do założenia plomby 
• oznakowanie: znak fotoluminescencyjny "Hydrant" zgodnie z normą PN-EN ISO 

7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1 
• instrukcja montażu i konserwacji hydrantu 
• instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25 
• Świadectwo dopuszczenia CNBOP 
• Certyfikat CE 

 

Natynkowa (1 szt.): 

• wymiary: 750x800x160mm,  
• kolor: czerwony (RAL3000) 
• zawór hydrantowy 25  
• zwijadło węża w kolorze RAL 3000 stałe z osią wodną mosiężną i regulatorem siły 

rozwijania  
• wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694  
• prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do 

węża na zwijadle poprzez zakucie  
• zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną 
• oznakowanie: znak fotoluminescencyjny "Hydrant" zgodnie z normą PN-EN ISO 

7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1  
• instrukcja montażu i konserwacji hydrantu  
• instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25 
• Świadectwo dopuszczenia CNBOP 
• Certyfikat CE 
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Istniejąca wnęka 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 
Warszawa........................... 

         
 
 

        
Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina 
Ul. Okólnik 2 
00-368 Warszawa 

 
 

OFERTA 
II..  IInnffoorrmmaaccjjee  oo  wwyykkoonnaawwccyy  
1. Adres firmy:  
ulica/nr domu/nr mieszkania.................................................................................................... 
kod pocztowy - miasto............................................................................................................. 
województwo............................................................................................................................ 
2. tel. ........................................................................................................................................ 
3. tel. komórkowy …………………………………………………………………………… 
4. fax.........................................................................................................................................  
5. e-mail ……………………………………………………………………………………… 
6. Nr rachunku bankowego.............................................................................................................. 
7. Nr rejestru sądowego:.......................................................................................................... 
8. Nr statystyczny - REGON:................................................................................................... 
9. Czy firma jest płatnikiem VAT ............................................................................................ 
10.Oferowany system wykonania prac: 

siłami własnymi        w..........................% 
siłami podwykonawców    w..........................% 

Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom:  
............................................................................................................................................... 

 
IIII..  ZZaakkrreess  rrzzeecczzoowwyy  zzaaddaanniiaa::  
PPrrzzeeddmmiiootteemm  zzaammóówwiieenniiaa  jjeesstt  wwyykkoonnaanniiee  wwyymmiiaannyy  wweewwnnęęttrrzznnyycchh    hhyyddrraannttóóww  2255  zz  wwęężżeemm  
ppóółłsszzttyywwnnyymm  3300mm  nnaa  bbęębbnniiee,,  ww  bbuuddyynnkkuu  UUnniiwweerrssyytteettuu  MMuuzzyycczznneeggoo  FFrryyddeerryykkaa  CChhooppiinnaa,,  pprrzzyy  uull..  
OOkkóóllnniikk  22,,  zzggooddnniiee  zz  zzaalleecceenniiaammii  ii  wwyymmooggaammii  oocchhrroonnyy  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj  ––  eekkssppeerrttyyzzaa  
tteecchhnniicczznnaa  ssttaannuu  oocchhrroonnyy  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj  zz  lliippccaa  22001133rr..  zzggooddnniiee  zz  zzaakkrreesseemm    ookkrreeśślloonnyymm    ww  
RRoozzddzz..    IIII  ii  CCzzęęśśccii  IIIIII  ii  SSppeeccyyffiikkaaccjjii  IIssttoottnnyycchh  WWaarruunnkkóóww  ZZaammóówwiieenniiaa  oorraazz  uummoowwąą..  
  
IIIIII..  TTeerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii  zzaammóówwiieenniiaa::    
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia umowy.          

 
 
 

/pieczęć wykonawcy/ 
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IV. Oferowana kwota za wykonanie zamówienia: 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę wynoszącą: ..…………..…(netto) zł + 
obowiązujący podatek VAT /......%/  ……………………….zł  = ...................................(brutto)zł. 
Słownie (brutto): ....................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………zł. 
 
VV..  OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                         
i nie wnosimy zastrzeżeń.  

2. Oferujemy Zamawiającemu 21 dniowy okres płatności faktury wystawionej za 
zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury. 

3. Udzielamy Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy,                             
na warunkach określonych w projekcie umowy*. 

4. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i dokonaliśmy wizji lokalnej                     
na terenie budowy oraz zapoznaliśmy się zakresem prac do wykonania .  

5. Załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 
się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego                             
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do 
podpisania umowy, jeżeli zostanie przyznane nam zamówienie.  

7. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie                         
są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

8. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                          
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte 
są w następujących dokumentach:………………………………………………………....... 

  

ZZaałłąącczznniikkaammii  ddoo  nniinniieejjsszzeejj  ooffeerrttyy  ssąą::  

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

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

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

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

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

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

OOffeerrttaa  zzaawwiieerraa  ……..........................................................................ssttrroonn,,  ppoonnuummeerroowwaannyycchh  ii  ppooddppiissaannyycchh..  

**  wwyymmaaggaannyy  tteerrmmiinn  ggwwaarraannccjjii  mmiinniimmuumm  3366  mmiieessiięęccyy..    

  

  

..........................................................................................................................................................  
  //ppooddppiiss  oossoobbyy  ((  oossóóbb  ))  uuppoowwaażżnniioonneejj//                                                                                                                                                                                                  
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Załącznik nr 3a do SIWZ  
 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. 

poz. 423) Prawo Zamówień Publicznych. 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  na : 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.................... 
ja (imię i nazwisko), 
………………………………………………………………………………………………,  
reprezentując firmę (nazwa firmy): 
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
oświadczam, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności,                        
jeżeli ustawy   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;* 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;* 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                        

do wykonania  zamówienia;* 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej*. 

 
 
*  W przypadku składania ofert wspólnych niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 
 
Miejsce i data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   Podpisano_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __                              
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Załącznik nr 3b do SIWZ  
 
 

 
……………………………..   

                                                                                                                (Miejscowość i data)                                         
 
………………………………… 
   (Nazwa i adres wykonawcy) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA                                                        

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423) 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                  Podpis _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __                              
                                                                                                                 
                                                                                                             (upoważniony przedstawiciel) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
................................................. 
        ((NNaazzwwaa  ii  aaddrreess  WWyykkoonnaawwccyy))  

FFoorrmmuullaarrzz  cceennoowwyy 
 

„Wymiana i wyposażenie w wewnętrzne hydranty 25 gmachu głównego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” 
  

 
  
Lp.  

Przedmiot zamówienia Rodzaj hydrantu 
Cena 

jednostkowa 
netto  /w zł/ 

Ilość 
 

Wartość 
netto 
/w zł/ 

Stawka  
VAT                   

  /…. %/ 

Kwota VAT                   
  /w zł/ 

Wartość 
brutto 
/w zł/ 

1. 2. 3. 4. 5. 6.=4x5 7. 8. 9.=6+8 

1 
Wymiana instalacji 
hydrantowej wraz z 
hydrantami 

Hydrant podtynkowy  
27 szt 

    

2 
Wymiana instalacji 
hydrantowej wraz z 
hydrantami 

Hydrant natynkowy  
1 szt 

    

RAZEM      
 
 
Razem słownie brutto ................................................................................................................................... 
 
 
UWAGA: wartość ogółem netto i brutto należy przenieść do oferty. 
 
 
....................dnia.......................                                              

 
 

  __________________________         
        podpis osoby (osób) upoważnionej  
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                             Załącznik nr 5 do SIWZ
    

UMOWA NR ……………. 
 
W dniu ………….. w Warszawie pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa, 
identyfikowanym NIP 525 000 77 15, REGON 000275702 
zwanym w tekście Zamawiającym, który reprezentuje: 

1 …………………………….  -  Kanclerz 

przy kontrasygnacie  
Kwestora – Dariusza Miller 

 
a:  
………………………………………………………………………………………………… 
(NIP:…………., REGON:………………..) z siedzibą w …………..przy ul. …………………..nr 
……, zwanym dalej w tekście Wykonawcą,  którego reprezentuje: 
1. ……………………………………… 
 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr ZP-14/06/2014/272/W/PS zgodnie z art. 39-46 
Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 
1473 oraz z 2014r poz. 423/ została zawarta umowa o następującej treści: 

  
      § 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania wymianę wewnętrznych  hydrantów 
25 z wężem półsztywnym 30m na bębnie, w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina, przy ul. Okólnik 2, zgodnie z zaleceniami i wymogami ochrony przeciwpożarowej – 
ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej z lipca 2013r. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
  

1) demontaż 28 szt. istniejących hydrantów wewnętrznych wraz z osprzętem,  
2) demontaż 27 szt. istniejących skrzynek hydrantowych,  
3) wykucie (powiększenie) wnęk w murach pod montaż skrzynek hydrantowych,  
4) montaż 27 szt. nowych skrzynek hydrantowych podtynkowych, oraz 1 szt. natynkowej  
5) montaż hydrantów wewnętrznych i osprzętu,  
6) wykonanie instalacji z materiałów niepalnych  
7) skierowanie i usytuowanie zaworów 25mm w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie 

węża oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu 
8) dostosowanie istniejącej instalacji hydrantowej do montowanych skrzynek 
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9) wykonanie prób szczelności instalacji, ciśnienia, wydajności,  
10) uzupełnienia, zamurowania otworów, uzupełnienie uszkodzeń tynku, (orientacyjne 

wymiary istniejących wnęk; 500x600x300mm – załącznik nr  
11) malowanie ścian po robotach jw.  
12) zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac w sposób uniemożliwiający 

rozprzestrzenianie się pyłu i roznoszenie gruzu 
13) wywiezienie gruzu i innych powstałych podczas prac nieczystości 
14) oznakowanie zamontowanych skrzynek oznakowaniem fotoluminescencyjnym „hydrant 

wewnętrzny” o wymiarach 150x150mm zgodnym z Polska Normą 
15) Dopuszcza się odcięcie wody w budynku jedynie podczas czasie prowadzenia prac, przy 

czym łączny czas odcięcia wody nie może przekroczyć 36h.  
 

 
      § 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na:  do 30 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia umowy tj. do dnia ……………r 
 
                                                                § 3 
Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zawierający m. in. istotne  dla Zamawiającego 
postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

 
      § 4 
             

a) Przedstawicielem Zamawiającego jest …………………………………………………. 

b) Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………………………………. 

  
      § 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonawstwa 
prac objętych umową.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym 
pracami. 

3. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór. 

      
      § 6     
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 

a) siłami własnymi     –  …………..% 
b) siłami podwykonawców –  ………….% 

2. Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy                        
w szczególności tego typu robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma 
przygotowania techniczno-organizacyjnego. 

3. Do zawarcia umowy na wykonanie prac z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 
Zamawiającego. 



  

SIWZ - „Wymiana i wyposażenie w wewnętrzne hydranty 25 gmachu głównego 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” 
  SSttrroonnaa  2200  

 

  
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub 
szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie , nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

5. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis punktu 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Zawierając umowę z podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 

 
 
      § 7 
Za wykonanie prac objętych niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
………………………. zł netto, tj. ……………………………. zł brutto z VAT. Słownie 
wynagrodzenie brutto wynosi 
………………………………………………………………………………………………/ z 
VAT/. 
 

       
      § 8 
 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 3% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                    
za wady w wysokości 3% wynagrodzenia brutto ustalonego w §17 umowy  za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 20% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w §7 umowy. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne : 
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto ustalonego w §7 umowy. 
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
 

                 § 9 
 
1. Strony postanawiają, że:  

a)  z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych 
przy odbiorze wad, 

b)  na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na 
usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin,  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie                                    

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio prac jako wadliwych.  

 
 
      § 10 
 
1. Termin gwarancji na całość przedmiotu umowy wynosi  36 miesięcy  licząc od daty odbioru 

końcowego zgodnie z przedstawioną ofertą . 
      
      § 11 
 
1. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
2. Zamawiający nie przewiduje faktur przejściowych. 
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad, Zamawiający wstrzyma z 

faktury końcowej zapłatę w wysokości 5% wartości prac stanowiących  przedmiot umowy do 
czasu usunięcia usterek.  

 
§ 12 
 

1.  Termin płatności faktur : 21 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
protokołem odbioru , podpisanym przez strony, 

2.  W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do 
zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

      
       § 13 
 

Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie,  o których mowa w art. 144 Ustawy Prawo 
Zamówień  Publicznych.   

      
       § 14 
 
1.  Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z  tytułu wykonania części umowy 

b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań  umownych wobec Wykonawcy. 
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3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale       

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony która odstąpiła od umowy, 

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

 
      § 15 
1.  W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie pac w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania 
drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

      
                                                                        § 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w §19 ust. 3, Wykonawca uprawniony jest 
do wystąpienia na drogę sądową. 
 
      § 17 
Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 
 
Załącznik do umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Formularz cenowy. 
 
 
 

WYKONAWCA                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 
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