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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NA WYKONANIE  

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ  
 HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 

 
 

 
Rozdział 1.                  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :  

 
Powiat Pińczowski  z siedzibą  ul. Zacisze 5   28-400 Pińczów 

Tel.-   41 35 760 01       faks - 41 35 760 07        
 strona  internetowa:www.pinczow.pl          e-mail: promocja@pinczow.pl 

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w zakładce „przetargi” w 
Biuletynie Informacji Publicznej .  

 
Rozdział 2.               TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej  nie przekraczającej 200 000euro. 
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych –t.j Dz.U. z 2013 roku poz. 907 
późniejszymi zmianami. 
SIWZ sporządzono zgodnie z art. 36 ustawy  Prawo zamówień publicznych . 
 
Rozdział 3.             OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tj. < opracowanie świadectwa charakterystyki 
energetycznej  wraz z wykonaniem  badania termowizyjnego budynku hali widowiskowo-
sportowej w Pińczowie>  
 
Nomenklatura wg Wspólnego  Słownika Zamówień – CPV 71.31.43.00-5   

 
1. Hala widowiskowo – sportowa w Pińczowie zaprojektowana została jako obiekt parterowy, 

niepodpiwniczony, jedynie na skrajach budynku występują antresole – sportowa i pomieszczenia 
techniczne. Bryła budynku, narysowana na planie owalu, składa się z dwóch 
„jednopowierzchniowych” łupin, łagodnie przechodzących w ściany. W głównej kubaturze obiektu 
zlokalizowano funkcje sportowe wraz z zapleczem, w drugiej mniejszej łupinie znajdują się funkcje 
administracyjne, sala konferencyjna, oraz pomieszczenia techniczne na piętrze. Jednorazowo z 
obiektu moŜe korzystać 850 osób. Inwestycja realizowana jest na nieruchomości powiatu 
pińczowskiego o łącznej powierzchni 2,8 ha (działki nr 21/2; 26/10; 26/12;26/14;26/16;26/18 
obręb12 m. Pińczów), posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą  Kw Nr 17724. Nieruchomość 
posiada przyporządkowany numer < Republiki Pińczowskiej 42 >. Budowa prowadzona jest  w 



 
 

 

 
 

 

 

Projekt „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”  współfinansowany przez Unię Europejską 
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

oparciu o  decyzję  Nr AB.VI-7351/172/09 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę , wydaną przez Starostę Pińczowskiego dnia 7 sierpnia 2009 roku  na 
podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Pawła Tiepłowa – Pracownia Projektowa, ul. 
Osowska 27/5, 04- 302 Warszawa; rok 2009. Budowę hali rozpoczęto w październiku 2009 roku. 
Realizacja inwestycji prowadzona jest etapami  obejmującymi: stan zerowy, stan surowy zamknięty 
wraz z elewacją , stan wykończeniowy  hali, wyposaŜenie sportowe i uzupełniające hali oraz 
zagospodarowanie zewnętrzne. 
Podstawowe parametry obiektu 
Długość budynku                 50,45 m                    
Powierzchnia netto              4 060,40 m2 

Szerokość budynku              92,50 m                   
Powierzchnia zabudowy      3 738,40 m2 

Wysokość budynku               11,55 m                   
Kubatura                              27 490,00 m3 
 
Budynek został zaprojektowany i wykonany w konstrukcji Ŝelbetowej z przekryciem na dźwigarach z drewna 
klejonego. Wykonano: 
− Ŝelbetowe pale, ławy, stopy, ściany  fundamentowe, słupy i ściany  wsporcze dla dźwigarów dachowych, 

stropy, uŜytkowe i kopułę kotłowni, konstrukcję trybun, 
− ściany nośne poprzeczne i działowe  z cegły pełnej – tynkowane,  
− ślusarkę zewnętrzna w konstrukcji aluminiowej, 
− termoizolację  stanowi styropian  -dach i ściany, posadzki , 
− instalacje: elektryczna, nagłaśniająca, struktury sieci logicznych, wodno-kanalizacyjna, wentylacji 

mechanicznej, grzewcza wraz z kotłownią gazową. 
 

2. Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
−  w z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 
−  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, 

poz. 1240) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno - uŜytkową oraz 
sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej. 

3.  Zamawiający posiada dokumentację projektową obejmująca projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz dokumentację powykonawczą, które zostaną udostępnione Wykonawcy 
świadectwa w formie papierowej lub elektronicznej (dokumentacja projektowa w formacie PDF)  

4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę ,Ŝe  będąca posiadaniu Zamawiającego dokumentacja 
jest niewystarczająca do sporządzenia  świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, 
Wykonawca we własnym zakresie dokona koniecznych pomiarów i czynności umoŜliwiających 
wykonanie świadectwa. Konieczność sporządzenia dokumentacji uzupełniającej nie stanowi 
podstawy do wydłuŜenia terminu wykonania usługi. 

5. Świadectwo naleŜy wykonać w formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz elektronicznej -plik w 
formacie  PDF na płycie CD-R 

6. Badaniem termowizyjnym objąć cały obiekt, wykonując badanie od zewnątrz. Z badania naleŜy 
sporządzić raport zawierający ocenę  stanu i jakości izolacji termicznej obiektu, oraz zalecenia. 
Raport wykonać w formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz elektronicznej -plik w formacie  PDF 
na płycie CD-R 

 



 
 

 

 
 

 

 

Projekt „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”  współfinansowany przez Unię Europejską 
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 
   Rozdział 4.             TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać  usługę w terminie  do 16 grudnia 2013 roku. 

 
 

  Rozdział 5.               OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. złoŜą waŜną ofertę – wypełniony formularz ofertowy wraz z pozostałymi załącznikami opisanymi 
w niniejszej SIWZ, 

2. spełnią warunki wynikające art. 22 ust.1 ustawy Pzp  dotyczące: 

2.1. posiadani uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

o Zamawiający uzna, Ŝe warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złoŜonego 
oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

 
2.2.   posiadają wiedzę i doświadczenie, 

o Zamawiający uzna, Ŝe warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złoŜonego 
oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazanego doświadczenia polegającego na wykonaniu; 

− co najmniej 2 świadectw charakterystyki energetycznej  dla obiektów uŜyteczności publicznej o kubaturze 
minimalnej 10 000 m3, bez ograniczeń co do jego funkcji, 

− co najmniej  2 badań termowizyjnych (wraz z raportami )  dla obiektów uŜyteczności publicznej o 
kubaturze minimalnej 10 000 m3,bez ograniczeń co do ich funkcji. 

2.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

o Zamawiający uzna, Ŝe warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe 
dysponuje co najmniej: 

-   1 osobą która będzie wykonywać świadectwo energetyczne, posiadającą: 
− uprawnienia nadane w trybie art.5 ust.8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. 

U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),  
− obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 28 grudnia  2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej  
budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego całość techniczno- uŜytkową ( 
Dz. U. Nr 224, poz. 1802), 

− doświadczenie polegającego na wykonaniu co najmniej 2  świadectw charakterystyki 
energetycznej  obiektów uŜyteczności publicznej , o kubaturze minimalnej 10 000 m3, bez 
ograniczeń co do jego funkcji, 

 



 
 

 

 
 

 

 

Projekt „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”  współfinansowany przez Unię Europejską 
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

-   1 osobą która będzie wykonywać badania termowizyjne, posiadającą: 
− doświadczenie polegającego na wykonaniu co najmniej 2 badań termowizyjnych (wraz z 

raportami )  dla obiektów uŜyteczności publicznej o kubaturze minimalnej 10 000 m3,bez 
ograniczeń co do ich funkcji. 

2.4. pozostają w  sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŜliwiającej zrealizowanie w/w 
zamówienia 

o Zamawiający uzna, Ŝe warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złoŜonego 
oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

 

3. wykaŜą brak podstaw do wykluczenia w trybie określonym w art.24 ust1 i ust.2 ustawy Pzp  

o Zamawiający uzna, Ŝe warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złoŜonego 
oświadczenia z art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp  

 

Rozdział 6.            WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani 

dostarczyć : 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających  art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru, 
stanowiącego załącznik do  SIWZ  wraz z; 

1.1 wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  wraz z informacją o ich 
kwalifikacjach zawodowych a takŜe o zakresie czynności przez nie wykonywane wraz z informacją o 
prawie do dysponowania w/w osobą, 

1.2 oświadczeniem  Wykonawcy, Ŝe osoby która będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 
wymagane przepisami szczególnymi uprawnienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz 
doświadczenie zawodowe określone niniejszą SIWZ 

1.3 wykazem usług polegających na opracowaniu świadectwa charakterystyki energetycznej  wykonanych  w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem adresu miejsca wykonania usług, wartości, dat wykonania 
(miesiąc, rok), podmiotów na rzecz, których zostały wykonane (nazwa podmiotu, adres podmiotu) oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie.  

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje usługi o szerszym zakresie niŜ wskazany przez 
Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać wartość usług Ŝądanych przez Zamawiającego. 

 

Dla  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24ust.1ustawy pzp  
Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć: 

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym 
mowa  w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru , stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca, 
wykazujący  spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegający na zasobach innych 
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podmiotów na zasadach określonych ustawą Pzp winien dołączyć oświadczenie  o braku podstaw 
do wykluczenia wszystkich podmiotów wraz z: 

2. 1 aktualnym odpisem właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeŜeli odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy  przed upływem terminu skalania oferty  

Dla  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust.2,pkt 5  ustawy 
pzp  Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć: 

3. oświadczenie o braku  przynaleŜności do grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust.2 pkt.5 
ustawy pzp,  lub listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku 
przynaleŜności Wykonawcy do grupy kapitałowej.  

4.  JeŜeli Wykonawca dla spełniania wymagań w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób  
zdolnych do wykonania zamówienia będzie  polegać na zasobach innych podmiotów - niezaleŜnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – jest zobowiązany  przedłoŜyć wraz z 
ofertą pisemne  zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów dla realizacji zamówienia. 

5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt2.1 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
Ŝe:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt6, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

 
 
 
Rozdział 7.                              WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
 
 Rozdział 8.                      INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , A TAKśE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone będzie z zachowaniem formy pisemnej, w języku  
polskim . 
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2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski  oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, drogą listowną, faksem lub drogą elektroniczną. Dane adresowe Zamawiającego 
zawarto w rozdziale 1 niniejszej SIWZ. 

3.  Do porozumiewania się wykonawcami Zamawiający upowaŜnia - kierownika Wydziału Promocji i 
Polityki Regionalnej - Kierownika Projektu „Budowa hali widowiskowo-sportowej w w Pińczowie”. 

4. KaŜda ze stron, na Ŝądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji 
(oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji)  przekazanych za pomocą faksu lub 
poczty elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez 
Wykonawcę, Zamawiający domniema, Ŝe korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer 
faksu lub e-maila podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umoŜliwiający 
zapoznanie się z jej treścią. 

5. Wyjaśnienie treści SIWZ zostanie udzielone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania 
źródła zapytania poprzez zamieszczenie na stronie internetowej,  jeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, 
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe, zgodnie z ustawą, dokonać przed upływem 
terminu składania ofert, modyfikacji treści SIWZ. Treść modyfikacji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej. W przypadku 
rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą 
naleŜy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 
 
  Rozdział 9.                            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć jedna ofertę, o treści odpowiadającej SIWZ, zawierającą 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia  oraz 
pozostałe dokumenty określone niniejszą specyfikacją. 

2. Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym powinny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oferta musi być złoŜona w opieczętowanym opakowaniu, uniemoŜliwiającym zapoznanie się z jej 
treścią  przed upływem terminu jej otwarcia.  

4. Na opakowaniu naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: <oferta na wykonanie 
świadectwa charakterystyki energetycznej  hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie  >  

5. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji a 
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie przez osobę /y wymienione w 



 
 

 

 
 

 

 

Projekt „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”  współfinansowany przez Unię Europejską 
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo wynikające z art. 23 naleŜy dołączyć w oryginale lub w formir 
kopii potwierdzonej przez notariusza. 

6. Wszystkie załączniki oferty winny być parafowane przez co najmniej jedną osobę o której mowa w 
punkcie 5. Dokumenty stanowiące kopie winny zawierać adnotację <za zgodność z oryginałem>. 
Poprawki naleŜy nanieść poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie nad nim zapisu 
właściwego. W przypadku gdy kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić inne wątpliwości 
Zamawiający moŜe Ŝądać, do wglądu przedstawienia oryginału / lub poświadczonej notarialnie kopii 
/.  

7. ZastrzeŜenie o nie ujawnianiu tajemnicy Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.- art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku, powinno być dokonane 
poprzez złoŜenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. 
Oferta złoŜona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. 

8. Wszystkie strony (łącznie z pustymi)  oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane. 

9. Wszelkie koszty  związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca 

 
 
Rozdział 10.                     MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie  Zamawiającego: 28-400 Pińczów,  ul. Zacisze 5 – sekretariat, w 
terminie do 23 października 2013 roku roku – do godz. 1200. Decydujące znaczenie dla zachowania 
terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego  a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego: 28-400 Pińczów,  ul. Zacisze 5 –sala narad,  I 
piętro, w dniu 23 października   2013 roku – do godz. 1215. 

3. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma 
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych zasad, jak składana 
oferta, z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

4.  Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złoŜenie 
pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złoŜone według takich 
samych zasad, jak składana oferta, z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami 
wycofanymi nie będą otwierane. 

5.  Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia podane zostaną: kwota jaką Zamawiający przeznaczy na 
realizację zamówienia, nazwy firm i dane adresowe Wykonawców oraz  oceny ofert. Wykonawcy 
mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający 
przekaŜe Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek. 

6. Oferty złoŜone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień.  

8. Protokół z postępowania jest jawny na zasadach określonych ustawą Pzp, z wyłączeniem części 
niejawnej zastrzeŜonej przez Wykonawcę 
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9. Zamawiający poprawi w ofercie:  

− oczywiste omyłki pisarskie,  
− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 
 
 

     Rozdział 11.                              TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany z ofertą  przez okres 30 dni, licząc od dnia terminu składania ofert. 

2. PrzedłuŜenie terminu związania z oferta jest dopuszczalne na zasadach określonych przepisami 
ustawy Pzp. 

 
Rozdział 12.                  OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO,  

Kryteriami wybory najkorzystniejszej oferty będą: 

−    cena  brutto – 100 % 

Cena najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.  Pozostałe otrzymają punkty 
liczone wg formuły:   (CN / COFB) x  100 % gdzie: 

CN – oznacza  najniŜszą cenę wśród ofert nie odrzuconych  
C OFB - oznacza cenę oferty badanej                                         100 % -kryterium ceny 

 
 
Rozdział 13.                  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cena oferty obejmuje  koszt wykonania przedmiotu zamówienia wraz z naleŜnym podatkiem VAT . 

2. Cena oferty winna być wartością wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych, w walucie polskiej, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach. 

3. W cenie oferty naleŜy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia wynikające z w/w dokumentów jak równieŜ w nich nie ujęte a bez których nie ma 
moŜliwości wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem treści przedmiotowej 
specyfikacji. Ewentualne niedoszacowanie pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie moŜe stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia. 

 
 
Rozdział 14.                       INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY BYĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Po wyborze oferty Zamawiający dokona wszystkich formalności określonych art. 92 ustawy Pzp, 
zawiadamiając wykonawców, którzy złoŜyli oferty w postępowaniu, a takŜe zamieści te informacje 
na własnej stronie internetowej (www.pinczow.pl) oraz w swojej siedzibie. 
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2. Z wybranym Wykonawcą zawrze umowę  w terminie określonym przepisami art. 94 ustawy Pzp. 
Oczekuje się, Ŝe osoby reprezentujące Wykonawcę do podpisania umowy stawią się osobiście w 
siedzibie Zamawiającego w terminie wzajemnie uzgodnionym. 

.  
Wybrany Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy 
winien dostarczyć: 

1. dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz posiadanie  obowiązkowego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej  osoby wykonującej usługę , 

 
Rozdział 15.        WYMAGANIA DOT.  ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia naleŜytego zabezpieczenia wykonania umowy. 

 
 
Rozdział 16.                ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach opisanych w załączniku SIWZ- 
<Istotne postanowienia wprowadzone  umowy> 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian istotnych do umowy w przypadku zmian 
regulacji prawnych obowiązujących w  czasie jej trwania. 

 
Rozdział 17.                POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniu, które mają lub miały 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść  szkodę w wyniku naruszenia  
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 
prawnej określane w dziale VI w/w ustawy. 

 
 
Rozdział 18.              INFORMACJE DODATKOWE    
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych  
2. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
4. Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających  i dodatkowych  
5. Zamawiający nie przewiduje  ofert wariantowych  
6. Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających  i dodatkowych  
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej  
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu  
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust.4  ustawy pzp 
 
 
Rozdział 19.                            INNE  DANE  
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1. Przedmiot zamówienia dot. przedsięwzięcia pn.„Budowa hali widowiskowo-sportowej w 
Pińczowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Osi 5 „Wzrost 
jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, 
działanie  5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”  zgodnie z umową 
nr UDA-RPSW.05.03.00-26-323/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPOWS.05.03.00-26-
323/08 

2. Przed złoŜeniem ofert Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem w zakresie 
mogącym mieć wpływ na  wycenę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje moŜliwość 
obejrzenia obiektu w dniach 15-16 października 2013 roku w godz. 9-1 4, po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym lub faksem  na adres Zamawiającego podany w 
rozdziale 1. 

 
  Rozdział 20.                 POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do protokołu i  dokumentów załączonych do ofert z 
wyłączeniem dokumentów stanowiących tajemnicę Wykonawcy o ile wniesie on takie zastrzeŜenie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ maja zastosowanie przepisy ustaw: 

� Prawo zamówień publicznych   

� Kodeks cywilny 

� Prawo budowlane          

            
Rozdział 21                           WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. załącznik nr  1 - < Formularz oferty> 

2. załącznik nr 2  -  <Oświadczenie o spełnieniu warunków> 

3. załącznik nr 3  -  <Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia > 

4. załącznik nr 4  -  <Oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do grupy kapitałowej>  

5. załącznik nr 5 –  <Wykaz  wykonanych usług > 

6. załącznik nr 6 –  <Wykaz  osób uczestniczących> 

7. załącznik nr 7 –  < Istotne postanowienia wprowadzone do umowy> 

 
 
 
SIWZ opracowano zgodnie z przepisami ustawy  Pzp wg stanu na dzień ogłoszenia. 
 
Opracowała : Małgorzata Dymek  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

...................................., dnia ....................... 2013 r. 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y   
 
 

          Dane dotyczące Wykonawcy: 

1. Nazwa Wykonawcy  

2. Siedziba /adres  

3. Imię Nazwisko osoby (osób) upowaŜnionych do podpisania umowy: 

………………………………………………………….. 

Numer telefonu: 0.…/ …………………… 

Numer faksu: 0.…/ .................................... 

Numer REGON: ..........................................      Numer NIP: ........................................  PESEL …………………… 

 

 Adres kontaktowy email: …………………………………………… 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie  

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ  WRAZ Z BADANIEMIEM 
TERMOWIZYJNYM  HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składam/my 
niniejszą ofertę: 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy ryczałtową cenę w kwocie łącznej 
brutto:……………. złotych, podatek VAT …………………… (słownie złotych:  
………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

w  tym: świadectwo energetyczne (brutto )   ………………………….. podatek VAT ……….. 

 
2. Termin wykonania zamówienia  16 grudnia 2013 roku  

Oświadczam / my, Ŝe: 

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym z wzorem umowy  
w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane, 
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2. uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

3. w przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

4. przedmiotowe zamówienie wykonam/ wykonamy przy współudziale podwykonawców, którym 
powierzymy niŜej określony zakres  zamówienia : 

 
Lp Opis powierzonego zakresu 
  

 
2. Dane osobowe pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej: 

Nazwisko, imię …………………………………. 
Stanowisko ……………………………………… 
Telefon ………………………………………….. 
Zakres * : 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 

 

 

 

Oferta wraz z załącznikami została złoŜona na ….... stronach kolejno ponumerowanych od nr ….... 
do nr ….. 

Załącznikami do niniejszej oferty są:1 

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

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

1. naleŜy wymienić wszystkie złączniki  do oferty 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

Projekt „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”  współfinansowany przez Unię Europejską 
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

 
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

Załącznik nr 2  do SIWZ 

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2013 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 W związku ze złoŜeniem oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie „ŚWIADECTWA 

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z BADANIEM TERMOWIZYJNYM  

HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE”,  prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759) oświadczam, iŜ spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

1)  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2)  posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3  do SIWZ 
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.................................................................... 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2013 r. 

 

 

 
OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY    OO  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW    

DDOO  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA  ZZ  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA    ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  AARRTT..  2244  uusstt..  11    
 
 

 W związku ze złoŜeniem oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie „ŚWIADECTWA 

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z BADANIEM TERMOWIZYJNYM    HALI 

WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE”, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 

759) oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

 

Załącznik nr 4  do SIWZ 

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2013 r. 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEśNOŚCI  LUB BRAKU  
PRZYNALEśNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZGODNIE Z ART.  26 ust. 2d  

 

 

W związku ze złoŜeniem oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie „ŚWIADECTWA 

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z BADANIEM TERMOWIZYJNYM    HALI 

WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE”, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 

759) oświadczam, Ŝe* : 

1) nie przynaleŜę/ leŜymy  do grupy kapitałowej  

2) przynaleŜę  naleŜy do grupy kapitałowej * * 

 
 

* niewłaściwe skreślić  

** w przypadku złoŜenia oświadczenia o przynaleŜności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie 
zobowiązany jest złoŜyć wraz z ofertą listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5. 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

...................................., dnia ....................... 2013 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu  nieograniczonego na wykonanie : „ŚWIADECTWA 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z BADANIEM TERMOWIZYJNYM    HALI 
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE” 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG   W CIĄGU OSTATNICH  3 LAT,  A JEśELI OKRES 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE. 

 

L.p. 

 Przedmiot usługi  -opis  

( podać informacje pozwalające na zweryfikowanie  
warunków udziału zapisanego w ogłoszeniu oraz w siwz)  

 

Całkowita 
wartość (zł) 

Data  

wykonania 

Nazwa i adres  

zleceniodawcy  

1 
………………………………………………………. 
 

   

2 
………………………………………………………. 
 

   

 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

...................................., dnia ....................... 2013 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu  nieograniczonego na wykonanie : „ŚWIADECTWA 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z BADANIEM TERMOWIZYJNYM    HALI 
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE” 

 

 

 
 

 
WYKAZ  OSÓB  REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE 

 
 

Lp Imię i nazwisko  Zakres  wykonywanego 
zamówienia  

Wykształcenie 
/uprawnienia  

Dokument  
Potwierdzający 

1     
2     
     

 
 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

Załąąąącznik nr 7  do SIWZ  

 

 
UMOWA NA WYKONANIE  

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ  WRAZ Z BADANIEM 
TERMOWIZYJNYM  HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 

 

W dniu ………………..2013 roku  w Pińczowie pomiędzy Powiatem Pińczowskim – Starostwo 
Powiatowe z siedzibą w Pińczowie,  28-400,  przy ul. Zacisze 5, reprezentowanym przez: 

− Zbigniewa Kierkowskiego   –  Starostę Pińczowskiego, 
− Marka Omastę   –  Wicestarostę Pińczowskiego, 

przy kontraasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny RóŜyckiej   
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U.07.223.1655 z późniejszymi zmianami) zawarto umowę o treści następującej: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania „świadectwa 

charakterystyki energetycznej wrazz badaniem termowizyjnym hali widowiskowo-sportowej 
w Pińczowie”, usytuowanej na nieruchomości powiatu pińczowskiego połoŜonej w obrębie 12 m. 
Pińczowa oznaczonych w  ewid. gruntów nr 21/2; 26/10; 26/12;26/14;26/16;26/18, posiadającej 
przyporządkowany nr porządkowy <Republiki Pińczowskiej 42 > 

§ 2 
1.   Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

tym: 

− w z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 
−  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 201, 

poz. 1240) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno - uŜytkową 
oraz sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 16 grudnia 2013 
roku. 
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

§ 3 
1. Zamawiający wyznacza Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, będącego 

równocześnie Kierownikiem Projektu „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”, do 
pełnienia funkcji koordynacyjnej działań objętych przedmiotowym zamówieniem, upowaŜniając go  
do wykonywania obowiązków bezpośrednio mu przypisanych z wyłączeniem moŜliwości 
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  wyznacza do pełnienia funkcji koordynacyjnej działań objętych przedmiotowym 
zamówieniem ………………………………………………………….. 

§ 4 
 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. protokolarnego  przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej/ powykonawczej 
wskazanej przez Wykonawcę usługi, 

2. udzielania  wszelkich informacji  niezbędnych do wykonania zamówienia, 
3. zapłaty za wykonaną usługę . 

2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę ,Ŝe  będąca posiadaniu Zamawiającego dokumentacja 
jest niewystarczająca do sporządzenia  świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, 
Wykonawca we własnym zakresie dokona koniecznych pomiarów i czynności umoŜliwiających 
wykonanie świadectwa. Konieczność sporządzenia dokumentacji uzupełniającej nie stanowi 
podstawy do wydłuŜenia terminu wykonania usługi. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz elektronicznej  
-plik w formacie  PDF na płycie CD-R.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w formie wskazanej powyŜej. 
Opracowanie zostanie dostarczone do Zamawiającego  i przekazane na podstawie protokołu 
zdawczo- odbiorczego. 

§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zmawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości ………………….zł netto i podatek VAT …….w wysokości …………….. tj. razem 
…………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………..) . 

2. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT / rachunku Wykonawcy. 
  

§ 6 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu  niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 

umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

− opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 
brutto za kaŜdy dzień opóźnienia do dnia złoŜenia wymaganej dokumentacji, 
− w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego 
umową, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy  i naliczenia kary umownej w wysokości 
20 % wynagrodzenia umownego brutto, 

3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość potrącenia kar umownych z faktury lub rachunku 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w 
przypadku , gdy wartość  poniesionej szkody przewyŜsza wartość kar umownych. 
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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 
§ 7 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane, przepisy  Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy  Prawo 
zamówień publicznych. 

 
           Zamawiający        Wykonawca 

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


