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INFoRMACJE oGÓLNE

1' Wytwórnia Filmów Fabularnych - Ins!Ąucja Filmowa ul. Wystawowa 1, 51_618 Wrocław tel' 71 34B 10 61' fax

7I347 7272, zwanadalej ,,Zamawiająrym" ;;i;;'r; wy(ona*co* do udziału w postępowaniu prowadzonym

W trybie przetargu nieograniczonego ńu zadanie: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej

dta potrzeb studi; filmowego wrocławskiń ftudiów Technologii W Wytwórni Filnów Fabularnych

we Wrocławiu' CPV 44220000-8, 44221220-3, 44221240'9'

2. Sekretariat Zamawiającego jest czynny w dniach :od poniedziałku do piątku' w godzinach: 7:30-15:30'

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 sĘcznia 2OO4 r' _ Prawo zamówień publicznych

(tekstjednolityo'.u.i-zorór.nrit: por.isszpóźzm.),zwanądalej"ustawą"lub"PZP"'

4' Do czynności podejmowanych przez Za.mawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy

zdniaŻ3 kwietnia lgsą r.- Kodeks cv*irnv'łóź' ulŃr lo,'poz.93 ) późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy

ustawy nie stanowią inaczej.

5. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono W Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie

ZamawiającegooraznastronieinternetowejZamawiającegowww,wff.wroclaw.pl.

6. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji'

6.1. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, zmiany treści ogłoszenia lub SIWZ Zamawiający umieści

na stronie internetowej www'wff.wro.ń*.pr', oraz przekźŻe.Wykonawcom,'.$óy', przekazano SIWZ na

wniosek, o łtoiyń mońa w art.42 ust. zpżp'luo którzy zadali pytania/wnieśliodwołania'

6.2. Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań i odwołań rozpoczyna się od dnia zamieszczenia

ogłószenia w Biuletynie Zamówień Publicznych'

7' Wykonawca ponosi wszelkie koszĘ związane 'z przygotowaniem i złożeniem ofer'ry' Wymaga siĘ'

aby Wykonawca zdobył wszystkie inrormaćń łto," '*og-ą być konieczne do przygotowania ofeĘ oraz

podpisania umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku 
.polskim' 

Rozliczenia między Zamawiającym a

Wykonawcą prowadzone'ięoą * pLru. Rozliczenia nió nęaą prowadzone w walutach obcych'

Zgodnie z art'' 27 PZP wszystkie.oświadczenia', wnioski, zawiadomienia' pytania i informacje Zamawiający i

Wykonawcy, 'ur.ą 
pri"t uzywać pisemnie' 

. 
Dopuszczi się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego

potwierdzenia oryginałeń--ti. prie*ania,korespondencji pocztą' Zamawiający dopuszcza możliwość

porozumiewania się 
'u-'po''o.ą- 

_ńo..av_ 
elektroniczne; tytro w przypadku braku faksu u Wykonawry'

Iub braku możliwości 
'ń;'i;;ń 

oioga 
'rarcową ootu'uńtu ( lp uszkodzony faks ), pod warunkiem

ni.rńłoćznugo potwierdzenia oryginałem tj. przesłania korespondencji pocztą.

Zgodnie z art' 82 ust. 1 PZP Wykonawca moŻezłoŻyćtylko jedną ofeftę'

Zamawiający nie dopuszcza złoŻenia ofeft częściowych i w częściach'

Zamawiający nie dopuszcza złoŻenia ofeft wariantowych'

Zamawiający nie przewiduje:

;i ;J;i;il;i. 
'uńo*i.n 

u''upełniająrych, o których mowa W ar1..67 ust' 1 pK 6 PZP,

b) zebraniaWykonawców,
c) zawarcia umowy ramowej, !, -- -..,_^i: ^t^t.L_^^iFatJi wyOoru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ói uśtanowi.ńia dynamicznego systemu zakupów,

f) zwrotu kosztów udziału W postępowanlu,

g) wymagań ,*iąruny.i'l i"łLi.]i'ą zamówienia, o Kórych mowa W aft' 29 ust. 4 PZP.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu Wyznaczonym przez

Zamawiającego.

8.

q

10.

11.

12..

13.

14.

inffi#$iil]';#'ffi
..,w')_,u,



1.

2.
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej dta potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii

w Wytwórni Fitmów Fabularnych we Wrocławiu. CPV 44220000-8, 44221220-3, 44221240-9.

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej dla potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii

w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.
Kod CPV: CPV 44220000-8, 44221220-3, 44221240-9'
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego Wrocław ul. Wystawowa 1.

Termin rea|izacji zadania: do 6 Ęgodni od daty podpisania umowy.

okres gwarancji min. 24 miesiące.
Przedmiot dostawy:
a, opis stolarki:

System profi le : ecol i ne; Thermo 7 4 EI60; Thermo 7 4 ; f hermo 7 4 EIlS I EI30 ;
Ilość konstrukcji: 13
Całkowita powierzchnia :49,8m2
Kolory profili: RAL inny - 7042
Szyby: 33,1, 44'zll}lEl60 zewn,; panel 28mm; wypełnienie EI30 26mm

Statyka: Norma PN-77/B-02011, Strefa L Teren: B. Budynek: H=10m B=10m L=10m Z=}m'
Pk: 346,5 N/m2

7. Konstrukcja

Poz.I

System Aliplast, Ecoline klamka,
zamek, samowyzwalacz,
wkładka Klasy C,
samozamykacz (B= 1 860, H=2 600)
System 050

Ilość: 1 sztuka

Poz.Z

Thermo 74 EI60 - od zewnątrz klamka,
od wewnątrz antypanik 1 pK'
Zamek, wkł. Klasy C, samozamykacz
(B=1 860, H=2 600) Thermo 74 EI60
Dymoszczelne.

Ilość: 1 sztuka
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Poz.3

System Aliplast econoline
Klamka obustronnie,
zamekz wkładką klasy C,
Samozamykacz w skrzydłach szyby
(B=1 860, H=2 600)
Niski próg, szyby bezpieczne.
System 050

Ilość: 1 sztuka

Poz.4

System Aliplast econoline
Klamka / antypalnik 1 pkt,
zamek z wkładką klasy C,
samozamykacz (B=L 100, H=2 075)
Niski próg'
System 050
Ilość: 1 sztuka

Poz.5

System aliplast econoline
Klamka obustronna,
Zamek z wkładką klasy C, samozamykacz
(B=1 280, H=2 050)
Niski próg, szyby bezpieczne'
System 050

Ilość sztuk: 1
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Poz.6

Thermo 74 EI60
Klamka od zewnątrz
od wewnątrz anĘpanik 1 plG'
zamek, wkładka klasy C,
samozamykacz (B=1 860, H=2 560)
Niski próg.

Ilość: 1 sztuka

Poz.7

System Aliplast Econoline
Klamka od zewnątrz,
od wewnątrz antypalnik 1 pK'
zamek, samozamykacz,
(B=1 870, H=2 600)
Dymoszczelne, niski próg.
System 050

Ilość: 1 sztuka

Poz. 8

Thermo 74
klamka, zamek,
samozamykacz (B= 1 480, H=2 070)
Wypełnienie płytą aluminiową

Ilość: 1 sztuka
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Poz.9

System Aliplast Econoli ne
klamka, zamek zwykłe
samozamykacz (B=1 860, H=2 600)
Dymoszczelne, szyby bezpieczne
Aluminium zimne,
System 050

Ilość 1 sztuka

Poz.10

System aliplast econoline
klamka, wkładka anĘwłamaniowa klasy C,
zamek listwowy
zas,3 pK (B=1 100, H=2 100)
AnĘwłamaniowe
Wypełnione aluminium zimnym
System 050

Ilość: 1 sztuka

Poz.1 1

Thermo 74 EIL11EI3}
Klamka od zewnątrz
anĘpanik 1 pkt'
zamek, samozamykacz (B=1 520, H=2 100)
wypełnienie płytą aluminiową
Thermo 74 EII1|EI3}

Ilość: 1 sztuka
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Poz.L2

System Aliplast Econoline
Klamka od zewnątrz,
od wewnątrz anĘpanik 1 pkt,
zamek, wkładka klasy C, anĘwłamaniowa
samozamykacz (B=I930, H=2 600)
Wszystkie szyby bezpieczne
System 050

Ilość: 1 sztuka

Poz.13

Thermo 74 EII5|EI3]
74 EI60 - klamka zwykła od zewnątrz,
An$panik od wewnątrz
Zamek, wkładka klasy C,

samozamykacz (B=1 100, H=2 100)
Thermo 74 EIL5lEI30
Dymoszczelne, wypełnione płytą
A|uminiową,

ilość: 1 sztuka

Poz. 14

Brama przemysłowa
ISO 4200x3570
lakierowana obustronnie M17042
napęd automatyczny, min.2 piloĘ

]lość: 1 sztuka
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III. TERMIN WYKoNANIA zAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia: do 42 dni (6 tygodni) od dnia podpisania umowy'

ry. WARUNKI UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs sPosoBU
TYCH WARUNKOW.

DoKoNANIA ocENY SPEŁNIENIA

obowiazek ich oosiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie doĘczy

2) Wiedza i doświadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

3) Potenciałtechnicznv
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie doĘczy

4) osoby zdoIne do wvkonania zamówienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

5) Svtuaciaekonomicznaifinansowa
opis sposobu dokonpvania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

V. WYKAZ ośwrnpczrŃ LUB DoKUMENTów, :nnr
PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKóW UDZIAŁU
WYMAGANYCH DoKUMENTóW

MAJĄ DosTARczYc WYKoNAWCY W CELU
W PoSTĘPoWANIU oRAz PozosTAŁYcH

1) W zakresie wvkazania spełniania przez wvkonawcę warunków' o którvch mowa W art. 22 ust' 1

niu waruniów udziału w postępowaniu należv orzedłożvć
nie dotyczy
2\ W zańresie potwierdzenia nieoodleoania wykluczeniu na oodstawie art. 24 ust. 1 ustawv' należv

przedłożvć:
. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do. rejestru, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w opJrciu 
-o 

aft.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie óo udziału W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofeń, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie arI'.24 ust. 1 pkt 2 ustawy'

3) DokumenW oodmiotów zaoranicznvch

Jeżeti wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospoIitej Polskiej'
przedkłada:
a; dokument wystawiony w kraju, w Kórym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Że:

r nie otwafto jego likwidacji jni nie ogioszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków ó dopurr.."-nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeft

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

*vo.i" się dókumentów, o Kórym mowa W pk| a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone

pzej notariuszem, właściwym organem sądowym, aońinistracynym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio miejscl zamiesźkania osoby lub kraju, w Kórym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce

zamieszkania.

4) Inne dokumenW
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty _ wg załącznika do SIWZ'

2. Zaakceptowany projekt umowy - wg załącznika do SIWZ'

VI.INFoRMACJE o sPosoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ - zAMAWIAJĄcEGoz WYKoNAWCAMI oRAz
PRZEKAZYWANIA ośWllóczeŃ I DoKUMENtów, n TAKżE WSKAZANIE osoB UPMWNIoNYCH Do

PoRozUMIEWANIA sIĘ z WYKoNAWCAMI.
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia ofert:

a) oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i informacje składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi

Zamawiającego wymagajó formy pisemnej. Zamawiający óopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu,

potwieroźóne-go niezwłJJńi" pi'"ńni"' Treścioświadczeń,'zapytań, zawiadomień, zmiany SIWZ oraz odpowiedzi zostaną

przekazane Wykonawcom , Wórzy zakupili SIWZ oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
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b) Wykonawca moze zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień

niezwłocżnie, jednak nie później niz w terminach określonych ustawą PZP pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa Wyznaczonego terminu

składania ofeft. Zamawiający prżeśle_treść odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, Kórzy zakupili SIWZ oraz zamieści na

stronie internetowej.
Jeżeli wniosek o wy;aśnlenie treści SIWZ wpłynie po terminie składania ww. wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,

Zamawiający moze udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania' Przedłużenie terminu składania ofeft nie

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ;
c) ' W uzasldnionych przypadkach Zamawiijący moze przed upływem terminu składania ofeft, zmienić treść

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje

niezwłoczńie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej.

Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców;
d) :ózeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści speryfikacji istotnych

warunków zamówienla prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje ogłoszenie do BZP;

e) ]eżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŻa termin składania ofert i informuje o Ęm
Wykonawców, Kórym przekazano SIWZ oraz zamieści informację taką na stronie internetowej. W tym przypadku

wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały

nowemu terminowi.
f) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofeftach, Zamawiający nie przedłuża

terminu składania ofeft .

2' Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofet:
a) Wszelkie pisma i wezwania Wysto5owane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz odpowiedzi Wykonawcy

wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za pomocą faksu

potwierdzonego niezwłocznie pisemnie; Zamawiający dopuszcza mozliwość porozumiewania się Za pomocą poczty

eleproniczneftylt<o w przypadku braku faksu u Wykonawcy, lub braku mozliwości przesłania droga faksową dokumentu

(uszkodzony faks), pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.
ól Informacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu ofeĘ wraz z uzasadnieniem faĘcznym i prawnym

zostaną przekazane pisemnie Wykonawcom , I<lorzy złoŻyli oferty,
c) Iniormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie Wykonawcom l<torzy złożyli ofefi
oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

3. osoby uorawione do porozumienia się z Wykonawcami:
a) Dawid Kmieciktel.: +48 605443344

VII WYMAGANIA DoTYczĄcE WADIUM
1. Wykonawca jest zobowiąziny do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł w formie zgodnej z art. 45 ust' 6

ustawy Pzp.
2' W'przypadku złożenia wadium w formie pienięznej, wadium nalezy wnieść

BPH 38 1060 0076 0000 3200 0138 7121
orzelewem na konto w banku

Wadium winno być na koncie Zamawiajaceoo nie oóźniej niz przed upłvwem terminu składania ofert'

Dowód potwierdzenia złoŻenia wadium naleŻy załączvć do ofety'
4. W przypadku złoŻenia wadium W formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu nalezy złoŻyć

nie później'niŻ przed upływem terminu składania ofert ń siedzibie Zamawiającego Kopię dokumentu, nalezy dołączyć do

ofeĘ, za wyjątkiem pK 5'
s' 3ó3ri wyt<onawca' prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do

oryginał umieścić w oznaczonej kopercie ,,oryginał dowodu wniesienia wadium''.

6. żamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeĘ
lub uniewaznieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, Kórego ofefta została wybrana jako

zzastrzeŻeniem pkt.9.
7. Wykonawcy, Kórego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający Zwraca wadium niezwłocznie po

zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeŻeli

jego wniesienia ządano'_8. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, Kóry wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert.
9. Zamawiający ząda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie

z punl(em 
'ó,' 

i"z"li w wyniku- rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przezZamawiającego.
10' Jezeli wadium wniesiono W pieniądzu, Zamawiający Zwraca je Wraz z odsetkami wynikającymi

Z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy'
11. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, Kórego oferta

za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet

należfiego wykonania umowy.
12' Wykonawca, Kórego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz

w przypadku, gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
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b) nie wniósł Wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jeżeli doaczy),

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przYczyn lezących po stronie Wykonawcy.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się Wraz z upływem terminu składania ofeft.

il. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. ofefta powinna bYćsporządzona w oparciu o wzór formularza ofeĘ, stanowiąry załącznik do SIWZ. Do ofeĘ winny

być dołączone dokumenĘ wymienione w Rozdziale V niniejszej Specyfikacji (SIWZ).

z. załącznikl powinny 
' zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez Wykonawcę

bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkująrych zmianą sensu ich treści'

3' Załącznik _ proje6 u.o*y winien zostać zaakceptowany i podpisany przez Wykonawcę na ostatniej stronie bez

dokonywania w nirn jakichkolwlek zmian skutkujących zmianą sensu jego treści.

4. W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź'kserokopii dokumeńtu, każda zapisana strona powyższej kopii bądź

kserokopii'musi być pbt*i"'o.onu ,,za' zgodność z oryginałem'' przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy.
5' ZłoŻonaofefta wraz z Wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być zgodna z treścią SIWZ'

6. ofefta wraz ze *s'yśtri*'i załącznikami musi być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem,

na maszynie lub komputerze.
7. oferta oraz wszystkie załączniki do ofeńy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego

przedstawiciela WykonawcY.
pełnomocniawo do podńiiania oferw musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych

przez Wykonawcę. _^1...:^f_-^^^'
Zamawiający dopuszcza złozenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej

,,za zgodność z oryginałem" przez notariusza lub mocodawcę'

8. Zaleca się, aby wszystkie kartki ofeĘ były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca

w Kórych wykonawca naniósł zmiany (koreKy wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e

ofetę' ' 1- _-l_:.. -^^A-^-^..,^,
9. Wykonawca winien umieścić ofeftę w opakowaniu (np. kopercie). opakowanie/Kopertę naleŻy zaadresowac

na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta na:

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej dta potrzeb studia filmowego Wrocławskich 9tudiów Technologii w
Wytwórni Fitmów Fabularnych we Wrocławiu'

Nie otwieraćprzed dniem 07.06.2011r. godz' 15:00

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie'

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wyt<onańcĘ'o złożeniu ofeĘ po terminie orazzwraca ofertę po upływie terminu

lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie

lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie

do wniesienia odwołania.
10. Wykonawca moze wprowadzać zmiany
powiadomiony o wprowadzeniu zmian
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeĘ zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie

z postanowieniem SIWZ Pkt. 9,

Wyń;;; ;ió ńo'" *v.ofywać i oot<onywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofeń'
'^*_.^,i^iĄ_r.11' DokumenĘ przetargowe, które zostały otwafte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający'

x. MIEJSCE oRAz TERMIN SKŁADANIA oFERT.
ofertę należy złoŻyć W zamkniętej kopercie (opakowaniu)

przy ul, Wystawowej 1 - sekretariat, nie później niz dnia 07'06'2011r'

xI.MIEJscE, sPosóB I TERMIN oTWARCIA oFERT'
1. otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06'2011 o godz' 15:30
przy ul. Wystawowej 1 - sekretariat.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z aft. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę brutto, jaką zamierza

przeznaczyć na sfina nsowa nie zamówienia.
3. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferĘ opatrzone zapisem ,,WYCOFANIE", następnie ,,ZMIANA",

a później wg kolejności wpływu _ tj. dat i godzin wpłynięcia ofeń'

4. Podczas otwarcia ofelt'Zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawców, a także informacje doĘczące ceny,

zawafte w ofeftach.
5. Protokół wrazzzałącznikami, tj': ofeftą, oświadczeniem iinnymi dokumentami składanymi przezZamawiającego i

Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępn'i po dokonaniu wyboru

najkorzystnieJszej oferty iuo uń"ńu'z'it'3 
|-:',łFffit1l:\'i-..l,$,s#rĘ 

są jawne od chwili ich otwarcia'
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5.1. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem Sprawnego toku prac doĘczących

badania i oceny ofert, Zańawiający udostępnia oferty oo wgtąou w terminie przez siebie Wyznaczonym, nie później

jednak niz w dńiu przesłania infoimacji o wyborze najkorzystniejszej oferw lub uniewaznieniu postępowania'
_o' 

trlie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykónawca zasirzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofeftowym), że nie

mogą być óne udostępniańe' Wykonawca nie może zastrzec informacji o Kórych mowa W aft. 86 ust. 4 ustawy.

l. Żźmawlaiący zaleća, aby informacje zastrzeżone jako,,tajemnica przedsiębiorstwa" były przez Wykonawcę złożone w

oddzielnej wównętrznej kopercie z 
-oznakowaniem 

,,Tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte, zszyte, oddzielone od

pozostałych, jawnych części ofeĘ.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszĘ związane z realizacją zadania'

2' Ceny, wartość oraz podatek VAT muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.

3. Zamawiający poprawi ofeftę zgodnie z art. 87 ust.2 PZP'
4. W formularzu oferty nalezy podać cenę oferty:
a) bez podatku VAT (Netto),
b) kwotę podatku VAT (Podatek VAT)
c) łącznie z podatkiem VAT (Brutto).
prawldłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku

od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. W sytuacji, gdy złoŻona ofefta zawierać będzie raząco niską cenę W stosunku do przedmiotu zamówienia,

Zamawiający 
-na -podstawie 

art' 90 ust 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień

ootv67ącvćn'elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofeńę Wykonawcy, Kóry nie

złoźył wyjaśnień w wyznaczonym 
-terminie 

lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że ofefta zawiera rażąco

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1III. oPIs KRYTERI9W, KróRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE sIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

L Przy wyborze najkorzystniejszej ofeĘ, Zamawiający będzie się kierował następująrym kfierium:
CENA - 100%.

Cena - A(X):

a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punKów tj. 10o otrzyma cena najniższa wśród cen zawaĘch w ofetach na

wykonanie zadania objętego przetar9iem,

b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

C min
A(x) = ------------- x 100

c (x)
gdzie:

A(x) - ilość punKóW przyznana ofercie ,,x" za kryterium ceny

Cmin - cena najnizsza wśród cen zawaftych w ofertach na zadanie objęte przetargiem

C(x) - cena zawafta w ofercie ,,x"

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego ofefta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym W

tzp, niniejsźej specyfikacji oraz zostanie ocenńna, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kfierium wyboru, tj'

otrzyma najwyższą ilość punKów - najnizsza cena ofety'

3. Zgodnie z aft. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiająry moze żądać od Wykonawców, w Wznaczonym przez siebie

termńie, złoŻenia wyjaśnień doĘczących złożonych oświadczeń i dokumentów.

4. Zgodnie z $ 6 ust' 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów

dokuńentów (.L) zamawiający'moze żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy

złoŻona przez Wykonawcę 
-kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5. Zgodnie z art' 87 ust. 1 PZP w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający moze ządać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień doĘczących treści złozonych ofeń.

6. Zamawiający odrzuci ofeftę w przypadkach określonych w aft' 89 ust' 1 PZP.

xIV. oGŁoszENIE WYNIK9W PosTĘPoWANIA oRAz INFoRMAcJA o FoRMALNoścrłcn JAKIE
pówrŃŃY zosTAć DoPEŁNIoNE Po WYBoRZE oFERTY W cELU ZAWARcIA UMOWY W SPRAWIE

zAMóWIENIA PU BLIczNEGo.
1, Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferĘ Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców,

l<torzy złoŻyli ofeĘ o:

a) wyborze najkorzystniejszej ofeĘ, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania

Ńykonawcy, uz-asadnienigwyboru ofefi, przyznana punKację w kazdym kryterium orazłącza punKację,

b) wykonawcach, których ofeĘ zostały odrzucone, podając uzasadnienie faKyczne i prawne,

c) wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępoy9l,,ul'?.9d9J.?lffisadnienie faĘczne i prawne,

' 
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d) terminie, po upływie Kórego umowa może zostać zawafta.

2' Zamawiają cy zamieszcza informacje, o l(órych mowa W pkt. la, na stronie internetowej oraz W miejscu publicznie

dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).

3' Wykonawca, którego ofefta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z ww. kryteriami, jest zobowiązany do

zawarcia umowy w terminie i miejscu *yznac.onym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż 5 od dnia przesłania

zawiadomienia o wyborze najkorźystniejszej oferty droga faksową (eW. poczta elel(roniczną) lub 10 dni od dnia

przesłania zawiadomienia w inny sposób .

4. Zamawiająry może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem WW. terminu, jeżeli

w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŻono Ęlko jedną ofertę'

5. Jeżeli wykonawca, Kórego ofefta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

lub nie wnosi wymaganegoźabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę

najt<ozystniejsń spósroj pozostałych ofert bez przóprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą

prźesłanki uniewaznienia postępowania, o Kórych mowa W ań. 93 ust' 1'

6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, moŻe ŻądaĆ

umowy regulującej współpracę Ęch Wykonawców przed podpisaniem umowy'

7. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli

nie wynika ono z załączonych do ofeĘ dokumentów.

xv. WYMAGANIA DowczĄ cE zABEzPTEczE NIA NALEżYTEGo WYKoNANIA u MoWY
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ujętej w umowie waftości brutto w formie zgodnejzart. 148 ust. 1 ustawy

Pzp.
2' Zabezpieczenie naleŻytego wykonania umowy złoŻone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne

na pierwsze żądanie Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie należytego wykonanla umowy wniesione W pieniądzu winno być wpłacone na konto

Zamawiającego BPH 38 1060 0076 0000 3200 0138 7121.

4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umovvy zostały określone

w projekcie umowy.
5' Zjbezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno być złoŻone przed podpisaniem umowy.

xVI. I5ToTNE DLA sTRoN PosTANoWIENIA' rrónr zosTANĄ WPRoWADZoNE D9IŁEś-Cł.1|fIEMNEJ
UMoWY W 5PMWIE ZAMóWIENIA PUBLIczNEGo, oGoLNE WARUNKI UMoWY LUB WzoR UMOWY.

1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy - ZAŁĄCZNIK do SIWZ.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą byc dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do

umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewazności'

3. Dopuszcza się mozliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy W stosunku do treści ofefty,

ńa poistawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności

wymienionych ponizej, wprowadzenia zakresie:
3.1. Zmiany terminu realizacji zadania:
a) sdy organy i insĘtucje odpowiedzialne za wydanie stosownych dokumentów doĘczących przedmiotu

wvoiłv w ustawowym terminie stosownych dokumentów, uzgodnień, pozwoleń itd'

oj w' przypadku niemożliwości wykonania montażu dostarczonych elementów z uwagi na trwające

Za mawiającego prace budowla ne;

3.2. Zmian osobowych:
a) zmiana Podwykonawcy, przY pomocy Kórego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w

przypadku, gdy nowy póóuuv[ońu*ca posiadJ tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz

|roiy ,oót1e'do wykonania Zamówienia a także 1eśt w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak doĘchczasowy

podwykonawca.
b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłuzenie się

Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy' zmniejszenia naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonańiu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań

t"|ńńórogo.nych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyć czynności, Kóre zgodnie z SIWZ

muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
3.3, Pozostałychzmian: - l ! . -^-li-^-'.
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji

umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) zmiany urzędowej stawki VAT;
;j ili;;y *ńr.os.iśrodków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych;

d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń'wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki

zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), Kóre będą miały wpływ na treść zawaftej umowy i termin

umowy nle

w obiekcie

realizacji;
e) obnizenie wynagrodzenia Wykonawry; -..

.r \ l \\(lRNlA "llt'}'lo'\tr' FABLi;1ą]'\'ił'I
l N S]'YTUc]JA l] l l'\/'l ()\:l1Ą

5l_r"llt Wrocłarr" ul' \\/ystlrl'o*'a l

lcl' ctnir' (07l) 34E_lt)_01' ll\ irl7l) 'ł'l';-j:_72
;,:":r' 107i) 

jis_lł s_l; |0 ti 1347JL{> 

','r q"-tl-ir{'1t--<t -38 P-0Cir7'7490!}



f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie

ńrzysłuóująće wykonawcy zostjnie pomniejszonelprzY crY^ Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i

udokuńeńtowane koszty, które wykonawcaponiósł w żwiązku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami'

xWI. PoUczENIE o śRooxłcn ocHRoNY PRAWNEJ PRzYsŁuGUJĄcYcH WYKoNAWCY W ToKU

PoSTĘPoWANIA o UDZIELENIE ZAMoWIENIA.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art, 179+19B ustawy.
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Załącznik nr 1

OFERTA

Wyrazamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego zorganizowa nym przez Zamawiającego, na zadanie p' n' :

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej dta potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni

Fi6ów Fabutarnyćh we Wrocławiu. CPV 44220000-8, 44221220-3, 44221240-9.

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

miesięcy od daty

6.

7.

B.

numer:.........

9. oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferĘ'

10. oświadczamy , Że zapoznaliśmy się ze SIWZ, zmianami i akceptujemy warunki w niej zawańe bez zastrzeżeń'

11' oświadczamy , że zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości 10o/o cen} ofeĘ brutto zostanie

wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy'

12' oświadczamy, że akceptujemy projeK umowy według Wzoru wskazanego przez Zamawiającego

i w przypadku wybrania naszej ofeĘ zobowiązujemy się podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiającego.

13'oświadczamy,Źejesteśmy,/niejesteśmyxpłatnikiempodatkuVATodtowarówiusług.
74. oświadczamy, ze podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy o

podatku od towarów i usług'

15. oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu wazności wskazanego w SIWZ'

16. Integralnymi załącznikami do niniejszej ofeĘ są:

imię, nazwlsko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

/



Załączniknr 2

ośwrłoczrNIE WYKoNAWCY
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Nazwa zadania:
Dostawa i montaż stolarki drzwiowej dta potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni

Fitmów Fabutarnych we Wrocławiu' CPV 44220000'8, 44221220-3, 44221240-9'

Nazwa i adres Wykonawcy:

oświadczenie z art' 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29'0!.Ż004r' (tekst jednoliĘ Dz. U.

zŻ0t0r' Nr 113, poz.759 z poź. zm')'
Ubiegając się o'udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu

o zamówieniu i Speryfikacji Istotnych Warunków Zamówienia doĘczące:
a) posiadania uprawnleń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy praWa

nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
cj dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacjiekonomicznej ifinansowej.

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

ł'



Załącznik3

ośWIADCZENIE WYKoNAWCY o NIEPoDLEGANIU WYKLuCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

Nazwa zadania:
Dostawa i montaŻ stotarki drzwiowej dla potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni

ri m ów' ri ni tal rn yćh we' Wrocła wi u. CPV 44 2 2 0 000' 8, 442 2 1 2 2 0- 3, 44 2 2 1 2 40 - 9'

Nazwa i adres WYkonawcY:

oświadczeniez$ 2 ust. 1pK1 Rozporządzenia PrezesaRadyMinistrówzdnia 30grudnia 2009r'wsprawie

;;;ł;;;;kńóntów,;uLi!n-'ozu zdoać Zamawiająry od Wykonawcy' oraz form, w jakich te dokumenty mogą

być składane (Dz. U. Nr 2Ż6, poz' t8t7)'

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowan|a- n9 podstawie art' Ż4

ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych , in;u zg'ot'zoo+r. 1t"t st jednolity Dz' U' z 2010r' Nr II3, poz' 759

z poź' zm' )'

dnia""'""""""''"' 
;;Ę,;;;;;;;;l;;;ć,ęć)'i poap" o'oty

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



Załączniknr 4
OSWIADCZENIE OSOBY FIZYCZN EJ

Nazwa zadania:

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej dta potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni
Filnów Fabularnych we Wrocławiu' CPV 44220000-8, 44221220-3, 44221240-9.

Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawry;

Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy:

zgodnie z aKualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:

(nazwa organu wydającego zaświadczenie)

pod numerem

oświadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pK 2 ustawy - Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01 '2004 r' (tekst jednolity Dz. U. z 20I0r. Nr 113, poz' 759 z poź' zm. )'
który mówi, ze z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności:

imię, nazwisko (pieczęć) ipodpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

ft



Załącznik nr 5

UMOWA WZOR
Zawafta w dniu...,.,...' .... we Wrocławiu pomiędzy: Wytwórnią Filmów Fabularnych - InsĘrtucją
Filmową ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, NIP: .....'''.......,, REGON zwaną dalej ,,Zamawiającym"
reprezentowaną przez:

,,Wykonawc/', którego reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającegowyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą zdnia29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z2010 roku, Dz.U. Nr 113,
poz' 759 z poź' zm' ), została zawafta umowa o następującej treści:

s1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.
Dostawa i montaz stolarki drzwiowej dta potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni

Filmów Fabularnych we Wrocławiu. CPV 44220000-8, 44221220-3, 44221240-9.

zgodnie z:
a) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
b) ofetą Wykonawcy
będącymi integralnymi załącznikami niniejszej umowy, za kwotę wynagrodzenia ryczałtowego:
netto .. PLN
podatek VAT w kwocie: ...... PLN
brutto ....... PLN

słownie: ... zł
2' Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu zamówienia określonego
w ofercie.
3. Wvkonawca oświadcza, że wvcenił wszvstkie elementv niezbedne do prawidłowego wvkonania umowv'
W związku z tym wvklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wvkonawcy związane
z nieprawidłowym skalkulowaniem cenv lub pominięciem pewnych elementów niezbędnvch
do prawidłowego wykonania umowv'
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5' W przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, na wniosek Wykonawcy, zostanie sporządzony
aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości umowy wynikająry z tego faKu.

s2
1. Termin realizacji zadania do 42 dni (6 Ęgodni) od dnia podpisania umowy.
2. Dostawa i montaz przedmiotu umowy nastąpi własnym transportem i staraniem przez Wykonawcę'
3. Miejsce realizacji zadania: siedziba Zamawiającego, Wrocław ul. Wystawowa 1.

4. odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przy obecności
obu stron po zakończeniu umowy. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru wad Zamawiający
wYznaczY Wykonawcy termin na usunięcie wad. Strony sporządzą na tą okoliczność stosowny protokół'

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) W przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu Umowy określając
jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub moze przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym

opisaniem wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,
b) W przypadku wad, t<tórych usunąć się nie da Zamawiający moze:
- W przypadku wad istotnych ządać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy
z przYczyn lezących po stronie Wykonawcy,
- W przypadku zaś wad nieistotnych moze Żądać stosunkowego obniżenia naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.
5. KoszĘ usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

a okres ich usuwania nie przedłuza umownego terminu zakończenia robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do ządania Wyznaczenia

terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac.



7 W przypadku nie usunięcia wad w Wyznaczonym terminie Zamawiająry ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

B. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy ...'.....'' itt.tlrrlrl..l!l!ll /

po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego
bezusterkowego, w ciągu do 30 dni od daĘ otrzymania prawidłowo wystawionej faKury.

s3

Strony zgodnie oświadczają, Że1amawiający dostarczył Wykonawcy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamów|enia zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz,
że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego i stanowią jej

integralną część'
s4

1. Jako koordynatora Zamawiający wYznaczai '''
2. Jako koordynatora Wykonawca wyznaczai...... . .... ... ...

ss
Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale innych jednostek

organizacyjnych ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania , jak za swoje własne

działania.

s6
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%

Wykonawca wniósł zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W

wartości umownej (brutto).
kwocie w formie:

2' Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy'

z ważnością 30 dni ponad termin określony, jako termin realizacji umowy, w Ęm 20% waftości zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji.
1) W- przypadku wystąpienia konieczności przedłuzenia terminu realizacji niniejszej umowy określony jako

termin realizacji umowy, powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy Z

waznością 30 dni ponad nowo ustalony termin.
3' Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy' zostanie zwrócone Wykonawcy:
a) B0% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie

wykonane (po bezusterkowym odbiorze końcowym),
b) ŻOo/ow terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji.

s7
1' Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

z, Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za nieterminowe usunięcie wad, stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,17o wartości umownej brutto wymienionej w $ 1 ust.

1 niniejszej umowy' zakaŻdy dzień zwłoki,
b) za_ oditąpienió od przedmiotu umowy z przyczYn zaleznych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości

umownej brutto wymienionej w $ 1 ust 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od

Zamawiającego w wysokości 10o/o wartości umownej brutto wymienionej w ! 1 ust 1 niniejszej umowy z

zastrzeżeniem okoliczności, o Kórej mowa W art' L45 PZP'

4. Wykonawca Wyraza zgodę na potrącenie na|iczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.
5, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Że wykonanie umowy nie leŻy

w interesie publicznym, czego nie móżna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy/ Zamawiający może odstąpić

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyzszych okolicznościach; w takim przypadku

Wykonawca moze ządać wyłącznie wynagrodzenia naleznego mu z ĘĄułu wykonania części umowy.

7 ' Zamawiający może także niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie

nienależycie, nióżgodnie Z umową/ specyfikacją i poleceniami osób reprezentujących Zamawiającego oraz bez

uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia.

ł'
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1. okres gwarancji na dostarczony izamontowany przedmiot umowy wynosi .',.. miesięry' okres rękojmi jest

równy okresowi gwarancji.
2' okres gwaranć1i liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady stwierdzonej

w czasie odbioru.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania

zaistniałych wad.
4' Wady Vvykryte w własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie,

5' odbioru gwaranryjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego w terminie 5 dni przed upłpvem

okresu gwirancji i iękojmi. W protokole odbioru gwarancyjnego strony określą zakres wad

i usterek i termin dla ich usunięcia'
B. Zamawiający może realizować uprawnienia z Ęrtułu gwarancji niezaleznie od uprawnień z Ęrtułu rękojmi. Bieg

terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy.

7. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłuzeniu o okres

od dnia zawiadomienia wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie.

se
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do

umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaŹności, w zakresie przewidzianym w SIWZ'

s10
1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego

strony rozwiązą spór między sobą.
2. W przypadku nierozwiązania sporu między sobą, sprawy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego'
s11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy _ Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednoliĘ zZOtOr. Dz' U. Nr 113, poz.759zpoź. zm. ) oraz Kodeksu Cywilnego.
512

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:
- 1 egzemplarz dla Wykonawry.
- 3 egzemplarze dla Zamawiającego

zAMAWIAJĄCY

Akceptuję pro]ekt umowy :

imię, nazwisko i podpis/podpisy
osoby/osób upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy

WYKONAWCA

/ł"


