
 1 

Znak sprawy: NPN-POIŚ/371/271-13/13  

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY 
Kurowo 10  
18-204 Kobylin Borzymy 
tel./fax 85 718 14 17, 86 476 48 11-12 
www.npn.pl 
e-mail: npn@npn.pl 

 
zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907, 984, 1047 i 1473) na: 

Budowa hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Budowa hangaru pływającego o wymiarach szer. 7,25 m x dł. 11,25 m i wys. 6 m; w 

technologii drewnianej, jako pływającego na pływakach z tworzywa sztuczego, 
zakotwiczonego na 4 rurach stalowych jako prowadnicach umożliwiających 
samodopasowywanie się hangaru do zmiennych poziomów wody. 

1.1 Lokalizacja inwestycji: działki o nr geod. 6/2 i 15 obręb ew. Kurowo, gm. Kobylin Borzymy, woj. 
podlaskie 

1.2 Wymiary hangaru (szer. x dł. x wys.) 7,25 m x 11,25 m x 6 m;  
1.3 Sposób związania hangaru z gruntem: 4 pale stalowe fi 200 mm wbite w grunt przy  

wewnętrznych narożnikach budynku, służące jako prowadnice do pionowej samoregulacji 
hangaru. 

1.4 Pokrycie dachu hangaru: 12-to warstwowy wiór osikowy. 
1.5  Wykonanie samoregulującego się pomostu o szerokości 1,5 m i długości 3,10 m łączącego 

brzeg z wejściem do hangaru. 
2. Pogłębienie przystani wodnej do wyjścia do rzeki Kurówki z istniejącej rzędnej 112,64 m do 

rzędnej 111,00 m z rozplantowaniem urobku na brzegu przystani. 
 

II. ZAMÓWIENIE BĘDZIE REALIZOWANE POD KODAMI WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ: 
45.20.00.00–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych  lub ich części oraz roboty o zakresie inżynierii ladowej i wodnej. 
 

III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający ustala następujące terminy realizacji zamówienia: 
Wykonanie całości zamówienia: do 30.09.2014 roku. 
 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac związanych z udrażnieniem 
mechanicznym oraz rozplantowywaniem urobku na brzegach, zawierać wszystkie 
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elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z SIWZ. 

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego 
podatku VAT. 

3. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto. 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 
cenie oferty.  

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie 
nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) 
powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej przez wykonawcę za 
zgodność z oryginałem kopii. 

5. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

6. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje 
osoba/osoby upoważniona do podpisywania oferty). 

7. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów musi być 
ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób 
trwały. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę/osoby podpisującą ofertę. 

9. Ofertę należy złożyć złożyć w zamkniętej kopercie. Wykonawca zamieszcza ofertę w 
zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

a.  zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać 
oznaczenie: 

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy 
„Oferta na budowę hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy. 

Nie otwierać przed dniem 11 lutego 2014 roku“  - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy 
b. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, 

tak aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku złożenia oferty po 
terminie. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 
oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po 
upływie terminu składania ofert.  
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11. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie 
art. 96 ust. 3 ustawy, 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. 
Informacje zastrzeżone muszą być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część 
niejawna oferty. 

a. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
b. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy 
wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum). 
c. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: 

 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 
wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z 
postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

 wykonawcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem, 

 wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 
podmiotów występujących wspólnie. 

 
VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I OFERT CZĘSCIOWYCH.  

 
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.  
1. udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przepisem art. 22 ust. 1 
ustawy dotyczące: 

1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy. 
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez 

Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.  

Sposób oceny spełnienia warunku: Wykonawcy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, odpowiadające swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i 
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posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 
Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, 
gdy wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 latach przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, każde o wartości min. 80 tys. zł brutto, 
obejmujące budowę obiektów w technologii drewnianej w środowisku wodnym (bagna, 
koryta rzek, strefy przybrzeżne jezior itp.), i posiada dokumenty potwierdzające, że roboty 
zostały wykonane należycie. W stosunku do kwot wskazanych w walutach obcych 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NBP, 
obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Sposób oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 
szczegółowy. 
1.1.4. osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: O zamówienie mogą ubiegać 
się Wykonawcy, którzy na etapie realizacji będą dysponować osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez 
Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ oraz oświadczenia, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
1.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Sposób oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 
szczegółowy. 

2. Nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 ustawy. 
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

4. Z uwagi na obejmowanie obszaru prowadzenia robót jednocześnie kilkoma formami ochrony 
przyrody, Wykonawca jest zobowiązany do stałego konsultowania szczegółów dotyczących 
sposobu prowadzenia prac, zwłaszcza w zakresie pogłębiania przystani wodnej. Zamawiający 
wskaże Wykonawcy osobę koordynatora realizacji projektu do kontaktu.  

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków wskazanych w ppkt 1.1 
na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych do załączenia do oferty – 
oświadczeniach i dokumentach. 

6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
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1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

VIII. OFERTA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

Oferta: 
1. Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1), 
2. Dowód wniesienia wadium, 
3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż na 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy mający siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, składają dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

b. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(wg załącznika nr 2), 

c. oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 
24 ust. 1 i 2 (wg załącznika nr 3), 

d. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat (minimum 
dwóch), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane  
należycie – załącznik nr 4, 

e. wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca – 
załącznik nr 5, 

f. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 
2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3000 zł. 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 
596 i Nr 216, poz. 1824). 



 6 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na na rachunek 
bankowy nr 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008  BGK  O/Białystok tytułem: „Wadium w 
postępowaniu na budowę hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy”, a dowód 
wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 

4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w oddzielnej 
kopercie z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na budowę hangaru pływającego na 
łodzie i sprzęt patrolowy”, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy 
załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. 
do dnia 11 lutego 2014 r. do godz. 9.00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 
Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 

X. WYMAGANIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  
3 % ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 
formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 
596 i Nr 216, poz. 1824). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie 
wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. 

4. Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu zostanie zaliczone na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. (na podstawie 
protokołu odbioru końcowego). 

6. Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 
gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości. 
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XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy do dnia 11 

lutego 2014 r. do godz. 9.00. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w ust. 1 
nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez 
Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, dnia 11 
lutego 2014 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w 
ofercie. 

4. Informacje, o których mowa w punkcie 3 doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni 
na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek. 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
Adres do korespondencji: 

Narwiański Park Narodowy 
Kurowo 10 

18-204 Kobylin Borzymy 
fax: 85 718 14 17, e-mail: npn@npn.pl 

 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub 

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
15.00. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie 
niezwłocznie przekazana wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na 
stronie internetowej.  

5. W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia 
zmian oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

6. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Andrzej Bielonko – tel. 85 718 14 17 w. 32, 501 461 702 
 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XIV. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT 
 

mailto:npn@npn.pl
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1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 

- cena ofertowa –100 %, 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru: 

(C min/C of) x 100 pkt. 
gdzie: 
C min – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
C of – cena oferty rozpatrywanej 
1pkt = 1% 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najniższą cenę ofertową, 
czyli uzyska największą ilość punktów. 

2. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, 
dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2, oraz dokonywanie 
jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty. 

4. Zamawiający w tekście oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny wg zasad określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych 
poprawek.  

5. O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 

 
XV. MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ NIE BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA W 

WALUTACH OBCYCH 
 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 
Każdemu 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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 
ustawy Pzp.  
 
XVII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną lub faxem o wyborze oferty wszystkich 
wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie zgodnym z zapisami art. 94 
ustawy Prawo zamówiń publicznych. 
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4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. 

 
XVIII. WZÓR UMOWY 
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania 

umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy. 
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. 
3. Na etapie podpisania umowy Zamawiający będzie wymagał ustanowienia jednego 

pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie. 
 
 
XIX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE : 

 zawarcia umowy ramowej, 

 udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, 

 aukcji elektronicznej, 

 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie 
mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

1. FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 1, 
2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – załącznik nr 2, 
3. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – 

załącznik nr 3, 
4. ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT – załącznik nr 4, 
5. WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA, KTÓRE BĘDĄ NIEZBĘDNE 

DO WYKONANIA ZAMÓIWNIA – załącznik nr 5, 
6. PRZEDMIAR ROBÓT – załącznik nr 6, 
7. PROJEKT UMOWY – załącznik nr 7, 
8. PROJEKT TECHNICZNY – załącznik nr 8, 
9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – załącznik nr 9. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

................................. dnia .................... 
 
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

„Budowa hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy“ 
 

WYKONAWCA: nazwa, siedziba, tel. /fax/: 
.…………................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ: 

Cena netto: …………………….. zł, VAT:……%…..…….…zł, brutto:……..............…… zł, 
 
 słownie ………………………………..........................................................................zł. 
 
 

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki opisane w 
SIWZ oraz inne wymagania przewidziane normami i obowiązującymi przepisami. 

2. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy w terminie  wymienionym w SIWZ. 
3. Deklarujemy 30-to dniowy termin płatności od dnia podpisania przez obydwie strony 

ostatecznego protokołu odbioru robót i wystawienia faktury. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
5. Oświadczamy, że przedstawiony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
7. Wykonawca wykona/nie wykona* przedmiot(-u) zamówienia przy udziale 

podwykonawców w następującym zakresie** 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

8.  Wadium o wartości 3000 zł zostało wniesione w dniu .............................w formie 
....................................................................... 

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 

11. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na ................ stronach, 
kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr ................. . 

12. Do oferty dołączam następujące dokumenty:* 
1/ ................................................................................. 

 2/ ................................................................................. 
 3/ ................................................................................. 
 4/ ................................................................................. 
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5/ ……………………………………………………………………………. 
     Podpisano** 
 

........................................................................ 
 /upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/ 

Uwaga: 
* - niepotrzebne skreślić 
** wypełnić jeżeli dotyczy, niewypełnienie powyższej pozycji będzie równoważne z faktem 
niekorzystania, przy  w wykonaniu przedmiotu zamówienia, z podwykonawców. W 
przypadku gdy  wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
na udział podwykonawców należy wpisać również nazwę podwykonawcy”. 
Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę  
Jeżeli OFERTA będzie wielostronicowa – każda strona oferty musi być podpisana. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

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

nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam, że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473). 

 

 

             
      

 ...................................................................................................................... 
  podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

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

nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam(-y), że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) 

 

             
      

 ...................................................................................................................... 
  podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
.....................................  
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ 
zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (min. 2, wartość min. 80000 zł brutto każde) 
 

 

 
Lp.  

 

 
Zakres 

 
Wartość 

 
Termin i miejsce realizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Załączniki: 
1)........................ 
2)........................ 
3)........................ 

 
 
 

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

  podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
.....................................  
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ 
osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, które będą niezbędne do wykonania 

zamówienia 
 

L.p. Imię i nazwisko 
Funkcja 

/stanowisko 
Przygotowanie 

zawodowe 
Podstawa 

dysponowania 

     

 
Załączniki: 
1)........................ 
2)........................ 
3)........................ 

 
 
 

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

  podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
UMOWA NR .................................. 

  
zawarta w dniu ..................................... w Kurowie,  
pomiędzy 
Narwiańskim Parkiem Narodowym, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, NIP 722-16-26-836, 
REGON 200668080, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez Dyrektora Ryszarda 
Modzelewskiego, 
a  
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
z siedzibą: 
NIP .................................................................... REGON .....................................................................  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 
1. ................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................... 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
  

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie prac związku z realizacją projektu „Ochrona i 
przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i 
Środowisko,  

polegających na: 

Budowie hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dostarczoną Wykonawcy 
dokumentacją, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

 
OBOWIĄZKI STRON 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w §1 zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą 
umową warunkach. 

2. Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić koszt wykonania projektu wykonawczego 
hangaru we własnym zakresie wraz z jego posadowieniem i dobraniem pływaków, który 
powinien być opracowany na podstawie projektu budowlanego, który uzyskał prawomocne 
pozwolenie na budowę oraz operatu wodnoprawnego. Całość dokumentacji technicznej 
wykonawczej musi być wykonana w porozumieniu z głównym projektantem (przed podjęciem 
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wszelkich robót budowlanych) i uzgodniona pisemnie z Dyrektorem NPN. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren budowy w czasie realizacji 

inwestycji. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru oraz 

pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania 
robót. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia terenu budowy do czasu rozpoczęcia robót.  
 

§ 3 
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 30.09.2014 r. 
  

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT 
 

§ 4 
 

Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: cena brutto .................... zł 
(słownie: .........................................................................................................................., cena netto 
.................................... zł i podatek VAT w wysokości ........% co stanowi kwotę ....................... zł 
brutto. 
 

§ 5 
 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone podpisanym przez wyznaczonego 
przedstawiciela Narwiańskiego Parku Narodowego ostatecznym protokołem odbioru robót, 
realizowana będzie w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek nr  
........................................................................ Wykonawca winien złożyć  do Zamawiającego 
oryginał i kopię faktury z ostatecznym protokołem odbioru wykonanych robót. 
 

§ 6 
 
1. Zamawiający, po złożeniu przez Wykonawcę ostatecznego protokołu odbioru, nie później niż 

do dnia 30 września 2014 roku, dokona  niezwłocznie jego sprawdzenia i obierze bądź odmówi 
odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. 

2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, 
jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia. 
4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie 

usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich 
usunięcia przez Wykonawcę. 
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5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

7. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

8. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane prace. 

 
KARY UMOWNE, GWARANCJE 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 3 niniejszej 

umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych 

w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne aniżeli określone w 
pkt a, b, c w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
a) zwłoki w opłaceniu faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, 
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 
poniesionej. 

 
§ 8 

 
Zgłoszenie problemów związanych z realizacją umowy dokonywane będzie przez Zamawiającego 
niezwłocznie w formie pisemnej. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 9 
 

W przypadku korzystania przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia z udziału 
podwykonawców Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo: 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
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budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 2. 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
pkt 3., uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ppkt. 3.1. i 
3.2. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 3, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
50.000,00 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w pkt. 2., Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy pkt 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 10 
 
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 
 
Zamawiający – Andrzej Bielonko 
 
Wykonawca - ............................................................................................................. 

 
§ 11 
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1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 12 

 
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

§ 13 
 
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
polskiego prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 
 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 
powszechny w Białymstoku. 

§ 15 
 
1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 
2. Integralną częścią umowy są: 

 
1) przedmiar robót 
2) dokumentacja projektowa 
3) oferta przetargowa Wykonawcy  
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 ZAMAWIAJĄCY :       WYKONAWCA: 

  
 

 
 

.................................................    ............................................... 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
PROJEKT TECHNICZNY 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 


