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SPÓłDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
UL. SPADOWA 8  
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA – INWESTOR ZASTĘPCZY
działając na podstawie umowy o zastępstwo inwestorskie z dnia 30.10.2014 r.
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.). 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na: 

Termomodernizację siedziby Prokuratury Rejonowej
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2”

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

1.1 Zamawiającym jest: 
PROKURATURA OKRĘGOWA W TARNOWIE, ul. Dąbrowskiego 27, 
33-100 Tarnów, 
NIP nr: 873-12-10-986

INWESTOR ZASTĘPCZY:
SPÓłDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
UL. SPADOWA 8 
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA
TEL. 14 655-9363
FAX 14 655-93-48
www.dabrowatsm.pl

1.2. Znak Postępowania: 
48 / 2014 
Uwaga: 
w korespondencji kierowanej do Inwestora Zastępczego  należy posługiwać się tym 
znakiem. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907, ze zm.) zwaną dalej „Ustawą” 
lub „Prawem zamówień publicznych”  w trybie przetargu nieograniczonego.

3. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

3.1 Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają 
warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

3.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4.1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej 
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przy ulicy Wyszyńskiego 2  w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zakres termomodernizacji budynku obejmuje: 
- izolacja ścian podłużnych: płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA grubość 14 cm ,
- izolacja ścian szczytowych: płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA grubość 11 cm,
- izolacja ścian piwnic: płyta styropianowa Austrotherm EPS FASADA PREMIUM,
   grubość 11cm o łącznej powierzchni 497,7 m2
- wymianę stolarki okiennej  na systemową z PCV trzyszybową wraz z wymianą
   podokienników wewnętrznych i zewnętrznych (parapety z aglomarmuru które należy
   dodatkowo wycenić albowiem brak jest ich w przewdmiarze), 

- wymiana drzwi zewnętrznych trzyszybowych aluminiowych.
- roboty uzupełniające i towarzyszące związane z pracami termomodernizacyjnymi.

Budynek Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej zlokalizowany jest na parterze 
budynku   cztero-kondygnacyjnym, podpiwniczonym z lat 90-tych, 
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej  z cegły ceramicznej MAX otynkowane. 
Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi ustalone przepisami prawa o badaniach 
i certyfikacji. Zaproponowane w ofercie materiały powinny minimum spełniać poniższe 
normy jakościowe: 
- Styropian gr. 14 cm., na ścianach – EPS 70 - 040 (FS 20), EPS  FASADA PREMIUM -
  zgodny z normą PN-B-20132:2004, PN-EN 13163:2004, 
- Tynk zewnętrzny gr. 2 mm.- silikonowy,  w kolorze wg projektu, 
- Styropapa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min.5,2 mm , szara, na osnowie 
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0,55 mm, 
- Okna PCV z profili minimum trzykomorowych, szerok ość profilu minimum 60mm., z 
wkładką stalową ocynkowaną grubości minimum 1,5 mm., z nawiewnikami 
higrosterowanymi, uchylno-rozwierne lub uchylne, 
- Szyby zespolone, niskoemisyjne, wypełnione argonem o współczynniku U=0,75 W/m2 K,
- Okucia obwiedniowe z systemem umożliwiającym rozszczelnienie, zatrzaskiem 
przeciwwietrznym, blokadą obrotu klamki, okuciami antywyważeniowymi,  nakładkami na 
zawiasy,
- wymiana drzwi zewnętrznych trzyszybowych aluminiowych.
- Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien sprawdzić obmiary podane w 
przedmiarach a szczególnie okna i drzwi celem dokonania prawidłowego zamówienia.
- Wszystkie materiały budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania  w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 
Prace należy wykonać zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi poszczególnych 
branż. 
Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej analizy projektów, oceny zakresu i ilości 
robót oraz ilości użytych materiałów przed złożeniem oferty, zamawiający nie pokrywa 
kosztów z tym związanych. 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca opracuje kosztorys wykonawczy na podstawie 
załączonych przedmiarów robót z wyszczególnieniem: kosztów jednostkowych, stawki 
roboczogodziny i narzutów. 

Wykonawca dokonując wyceny robót winien wziąć pod uwagę fakt, że aktualnie 
inny wykonawca prowadzi prace termomodernizacyjne na przedmiotowym budynku
wykonując docieplenie części mieszkalnej od I piętra do stropodachu.
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Należy więc współpracować z wcześniej wybranym wykonawcą aby nie powodować 
utrudnienia dla mieszkańców nieruchomości. 

4.2 Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączonych do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: przedmiarów, projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i 
materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót, 
zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia zawodowe. Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić i wycenić 
następujące roboty towarzyszące związane pośrednio z wykonywanymi robotami tj. : 
-kierowanie robotami i wykonywanie ich zgodnie z projektem oraz sztuką budowlaną 
i obowiązującymi przepisami, a także utrzymywania stałego kontaktu z Inspektorem 
nadzoru Inwestorskiego, 
- zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych związanych z wymianą opaski 
wokół budynku, 
- w cenach powinny być wkalkulowane wszelkie koszty towarzyszące tj.: koszty transportu,
zaangażowania sprzętu, zużycia mediów, organizacji terenu robót, usuwania odpadów, 
wydzielenie i zabezpieczenie dojścia oraz dojazdu do budynku Prokuratury Rejonowej . 
Należy uwzględnić również wszystkie  roboty nieprzewidziane w SIWZ, a niezbędne do 
prawidłowego wykonania w/w roboty budowlanej. 

Cena będzie wartością ryczałtową. 

4.3 Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, 
rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
zostały wskazane nazwy  producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych 
będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i 
urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do 
zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry 
określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub 
lepsze). Zamawiający dopuszcza w szelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych 
lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w 
stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące 
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające 
dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że 
są one rzeczywiście równoważne. 

4.4 Szczegółowy zakres robót określa: 
1) projekty budowlano-wykonawcze 
2) przedmiary robót, 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.5 Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu za mówienia obciążają wykonawcę.
4.6 Przedmiot główny zamówienia zakwalifikowano we Wspólnym Słowniku Zamówień 
(CPV)
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45450000-6 Docieplenie ścian

Dodatkowe przedmioty (CPV)
45420000- 7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45321000- 3  Docieplenie dachu 
45453000- 7 Roboty remontowe i renowacyjne 

5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1 Termin realizacji:   do 30 maja 2015 r.

5.2 Miejscem wykonania zamówienia jest Dąbrowa Tarnowska ul. Wyszyńskiego 2

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania 
tj: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
a) przedłożą 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
    składania ofert. 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
     i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
a) wykażą wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
    ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -  co najmniej
    trzech robót budowlanych dotyczących termomodernizacji lub budowy budynków
    użyteczności  publicznej o wartości nie mniejszej niż 250 000,- zł brutto każda. 
b) oświadczą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
– kierownicy robót  (min. po jednej osobie) posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie
    z ustawą z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn .
   zm.) w specjalnościach: 
    1) konstrukcyjno-budowalnej, 
     2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
        elektroenergetycznych. lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
         wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu
        zamówienia.
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
a) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
    zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
Uwaga: 
Zamawiający dokona oceny powyższych warunków dopuszczających Wykonawców do 
udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z 
punktem 7 niniejszej SIWZ. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ  NA OFERTĘ, W 
TYM  DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
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W POSTĘPOWANIU: 
 
7.1 wypełniony formularz oferty - załącznik  nr 1,( w przypadku podmiotów występujących
     wspólnie oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w
     postępowaniu).

7.2 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy 
Wykonawcy działający na podstawie wpisu do rejestru). 

7.3 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W tym wykazie należy podać 
conajmniej  3 robóty budowlane dotyczące termomodernizacji lub budowy budynków
użyteczności  publicznej o wartości nie mniejszej niż 250 000,- zł brutto każda. 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru 
określonego w załączniku nr 3.
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy 
(lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu),

7.4 oświadczenie wykonawcy , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia  – kierownicy robót (minimum po jednej osobie w branży) posiadają 
odpowiednie uprawnienia  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.) 
w specjalności:
1) konstrukcyjno-budowalnej, 
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru 
określonego w załączniku nr 4 (w przypadku podmiotów występujących wspólnie 
dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu).

7.5 oświadczenie wykonawcy , że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wg wzoru określonego w
załączniku nr 2a. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie skład
a Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu).

7.6 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg wzoru określonego 
w załączniku nr 2b. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa
każdy  wykonawca (uczestnik konsorcjum), 

7.6.1. polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działaności 
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gospdarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

7.7 informację o nienależeniu do grupy kapitałowe wg wzoru określonego w
załączniku nr 8 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

(W przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa 
każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),

7.8 wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom– wg 
wzoru załącznika nr 6 (załączyć w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecać prace 
podwykonawcom lub polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego z nim stosunków). W przypadku 
podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący 
Wykonawców w postępowaniu,

7.9 zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby
- wg wzoru określonego w załączniku nr 7. (Dokument ten składa podmiot oddający do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby).

7.10 Dowód wniesienia wadium w wysokości 10 000,- zł.  (wadium musi być wniesione 
przed upływem terminu składania ofert) .
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono 
z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być 
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza.

7a W celu wspólnej realizacji zamówienia objętego niniejszym przetargiem, zamawiający 
dopuszcza możliwość złożenia oferty przez podmioty działającewspólnie.
1) Zamawiający w stosunku do uczestników występujących wspólnie wymaga załączenia 
do oferty pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich członków i pełnomocnika 
określającego m. in.: 
a) temat postępowania 
b) wykonawców biorących udział w złożeniu oferty wspólnej 
c) wyznaczenie pełnomocnika 
d) zakres umocowania pełnomocnika (np. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy). 
2) W powyższym przypadku złożenia oferty wspólnej do oferty muszą być załączone: 
a) przez pełnomocnika komplet dokumentów wymienionych w punkcie 7 SIWZ wraz 
oryginałem pełnomocnictwa zawierającego wszystkie postanowienia wyszczególnione w 
pkt 7a, pkt 1, lit a)  do lit. d) oraz dokumentami stwierdzającymi, iż osoby podpisujące 
pełnomocnictwo są uprawnionymi do składania oświadczeń woli. 
b) przez każdego z pozostałych uczestników wymienionych w pełnomocnictwie komplet 
dokumentów wymienionych w punkcie 7 ppkt 2 i ppkt 6 SIWZ. 

7.b Oferta składana przez spółkę cywilną. 
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia: 
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a) dokumentów wymienionych w pkt 7 SIWZ oraz pełnomocnictwo określone w pkt 7a - 
w imieniu spółki, 
b) dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 2 i ppkt 6 – dotyczące każdego ze wspólników.
Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - wymagania 
dopuszczające do udziału w przetargu podlegają sumowaniu. 

7.c Oferta składana przez podmioty zagraniczne
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części 7 pkt 2 i ppkt 6 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1) zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu za wodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzane w języku obcym wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIA JĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI. 

8.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują sobie faksem - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu Zamawiającego: 14 655-93-48
Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym 
postępowaniem, należy kierować na adres: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa wDąbrowie Tarnowskiej 
ul. Spadowa 8
33-200 Dąbrowa Tarnowska

8.2 Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 Krzysztof Kaczmarski – tel. 14 655-93-63
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 8:00 -15:00

8.3 Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

9. WADIUM PRZETARGOWE

9.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść 
wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,- zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych).
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, wymaganej wysokości i formie, zgodnie 
z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 
9.2. Wadium może być wniesione w: 
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a) w pieniądzu – wniesione przelewem bankowym na konto Spółdzielni Mieszkaniowej  Nr 
konta: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 – wymogiem jest, aby wadium wniesione 
zostało przed upływem terminu składania ofert; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,  z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c)  gwarancjach bankowych; 
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) 

9.3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy złożyć w kasie 
Spółdzielni Mieszkaniowej a kserokopię dokumentu, poświadczoną „za zgodność 
z oryginałem” przez wykonawcę dołączyć do oferty. 

9.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – kopię dowodu wniesienia wadium, 
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. 

9.5. Zwrot jak i zatrzymanie wadium opisuje art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca powinien sporządzić jeden komplet dokumentów tworzących ofertę 
składającą się z elementów wymienionych w rozdziale 7. Oferta wraz z załącznikami może
być sporządzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie i 
treści określonej przez Zamawiającego.

2. Ofertę należy napisać na maszynie lub komputerze lub czytelnie odręcznie. 
Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim.

3. W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język 
polski – poświadczone przez Wykonawcę.

4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę/osoby 
uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy.
Miejsca naniesienia poprawek (również przy użyciu korektora) w treści oferty lub
załączników muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

5. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były zszyte 
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, 
parafowane oraz ułożone w kolejności przedstawionej w punkcie 6.

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci: np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny 
podpis w przypadku pieczęci imiennej.
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7. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy – z określeniem siedziby – 
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

8. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje 
on „nie dotyczy” 

9. Wszystkie dołączane do oferty dokumenty i oświadczenia muszą być przedstawione w 
formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” (na każdej 
zapisanej stronie) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub notariusza.

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane i nnym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153  poz. 1503 ze 
zm.)” i dołączone w sposób nie budzący wątpliwości najlepiej w osobnej kopercie 
lecz w tym samym opakowaniu co oferta. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie.

11. Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oraz złożeniem oferty ponosi 
wykonawca.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy, nie później niż do 
dnia 9 grudnia 2014 r . do godz. 10:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie 
Tarnowskiej ul. Sadowa 8 pokój nr 1
Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w 
nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub 
odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. 
podpisane na wszystkich połączeniach). 
Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąbrowa Tarnowska

„OFERTA PRZETARGOWA NA: 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W DĄBROWIE 
TARNOWSKIEJ
z dopiskiem:               - nie otwierać przed 9 grudnia 2014 r. do godz.11:00

Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, 
miejscowość, numer kodu pocztowego) wykonawcy składającego daną ofertę.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Publiczne  otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 
11:00 w siedzibie Inwestora Zastępczego ul. Spadowa 8  pokój nr 4

10



13 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 
Kodeksu cywilnego bez względu na ewentualne wystąpienie robót nieprzewidzianych, a 
koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Cena określona w formularzu oferty jest ustalo na na okres obowiązywania umowy i nie 
może  ulec zmianie.

3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne koszty, które będą musiały być 
poniesione przy wykonywaniu zamówienia, np: wszelkie roboty przygotowawcze, 
porządkowe, koszty zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości i zrzutu ścieków, 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych 
robót, ryzyko wystąpienia robót nieprzewidzianych, a koniecznych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji.

4. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia, obejmującą podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, 
poz. 535, z późn. zm.).
5. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.

6. W przypadku, gdy ofertę składa podmiot zagraniczny, należy uwzględnić cenę z 0% 
stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji będzie spoczywał na 
Zamawiającym. 
W związku z tym, przy porównywaniu ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej 
podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT. 

14 . TRYB OCENY OFERT

1. Oceny ofert będzie dokonywać Komisja Przetargowa.

2. Oferty oceniane będą w  2 etapach : 
I etap:
ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty 
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, 
a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty
te zostaną uznane za odrzucone. 
II etap:
ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. W II etapie rozpatrywane będą
oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających 
wykluczeniu. 

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 
KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Cena – 80% 
Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówie nia - 80 % 
Punkty przyznane za kryterium „Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia”
będą liczone wg następującego wzoru: 
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C = (C min : C x)  × 80 

gdzie: 
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za „cenę”, 
C min – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych 
C x - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 

2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 20% 
Punkty przyznane za kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” będą 
liczone wg następującego wzoru: 

G = (G x : G max ) × 20 

gdzie: 
G – ilość punktów przyznanych danej ofercie za „okres gwarancji na wykonane roboty 
budowlane”, 
Gx - okres gwarancji podany przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 
Gmax – najdłuższy okres gwarancji zaoferowany w przetargu spośród ofert ocenianych. 
1) Podany przez wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji na wykonane roboty 
budowlane musi być wyrażony w pełnych miesiącach. 
2) Minimalny okres gwarancji oczekiwany przez zamawiającego - 36 miesięcy.

3) Maksymalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany przez wykonawcę - 60 
miesięcy. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów wyliczonych w 
poszczególnych kryteriach: 

P = C + G \
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

15. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i 
terminie  wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wybrany w postępowaniu wykonawca, przed podpisaniem umowy przestawi polisę lub 
inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
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1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, nie później niż w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawszezobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem bankowym na konto 
Zamawiającego  najpóźniej w dniu podpisania umowy, 
b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach 
określonych w pkt 2) od b) do e) dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć 
w kasie  Prokuratury Okręgowej w Tarnowie

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
ZAWIERA WZÓR UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zawarte 
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 

19. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

21. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 

22. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
WARIANTOWYCH. 

23. ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE DOKONYWAŁ ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ W WALUCIE 
POLSKIEJ (ZŁ). 

24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU Z ZASTRZEŻENIEM OKOLICZNOŚCI PRZEWIDZIANYCH 
W ART. 93 ust. 4 USTAWY. 

25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK

26. INNE INFORMACJE
Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907, ze zm.)
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Załącznik nr 1 

(pieczęć Wykonawcy) 

NIP Wykonawcy...............................

REGON .........................................

e-mail .............................................

Spółdzielni Mieszkaniowa
33-200 Dabrowa Tarnowska
ul. Spadowa 8

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. 

„Termomodernizacja siedziby Prokuratury Rejonowej
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2”

1. Oferujemy realizację zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe na łączną 
kwotę ........................................zł (brutto).

Słownie ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
1a. Na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji na okres ........ miesięcy. 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia obejmując ego zakres określony 
w SIWZ, w terminie do 30 maja 2015 r. 
Oświadczamy, że cena podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
3. Oświadczamy, iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji. 
4. Uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią 
specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej ofert y do jej zawarcia na 
warunkach określonych przez zamawiającego. 
6. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji 
przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych 
warunków realizacji zamówienia. 
7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 
zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty 
niezwłocznie poinformujemy o nich zamawiającego. 
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30. dni od daty terminu otwarcia
ofert. 
9. Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
a................................................................................................................................

b..............................................................................................................................................

c..............................................................................................................................................

d..............................................................................................................................................

e..............................................................................................................................................

f................................................................................................................................

10. Wnieśliśmy  wadium przetargowe w wysokości ..............,- zł w 
formie ......................................... 
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium (dot. Wykonawców, którzy 
wnieśli wadium w postaci przelewu gotówkowego) na konto w banku ...............................
............ nr rachunku ......................................................................................................
11 . W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do: 
- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
ofertowej(brutto) w kwocie ...................................
zł, w formie ......................................................................, najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy. 
12 . Podajemy nr Fax . .................................................Tel. ............................................... 

Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do 
reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym: 

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

 
                                                             data podpisania oferty ................................... 
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Załącznik Nr 2a 

(Pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E 

Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Spółdzielnie Mieszkaniową
wDąbrowie Tarnowskiej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

p.n. 

Termomodernizacja siedziby Prokuratury Rejonowej
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2”

Ja 
(Imię i Nazwisko) ............................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa) ................................................................................
 
Oświadczam, 
że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)

data podpisania oferty........................................ 

......................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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załacznik Nr 2b 

Pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E 

Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Spółdzielnie Mieszkaniową
wDąbrowie Tarnowskiej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

p.n. 

Termomodernizacja siedziby Prokuratury Rejonowej
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2”

Ja 
(Imię i Nazwisko) ............................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa) ................................................................................
 
Oświadczam, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907, ze zm.)

data podpisania oferty........................................ 

......................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ
Wykonywanych robót budowlanych

Zamawiający 
Nazwa i Adres

Przedsięwzięcie
zakres prac 

Wartość prac w zł Terminy Realizacji

ogółem Siłami 
własnymi

rozpoczęci
a

zakończen
ia

1 2 3 4 5 6

W tym wykazie należy podać conajmniej  3 robóty budowlane dotyczące 
termomodernizacji lub budowy budynków użyteczności  publicznej o wartości nie mniejszej
niż 250 000,- zł brutto każda.

Dołączam dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

data podpisania oferty........................................ 

......................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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  Załącznik nr 4 

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZAM , 
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

p.n

Termomodernizacja siedziby Prokuratury Rejonowej
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2”

t.j.: 
kierownicy robót w specjalnościach (minimum po 1. osobie w branży): 
1) konstrukcyjno-budowalnej, 
2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.)
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.

data podpisania oferty........................................ 

......................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 

(wzór)

UMOWA Nr P1/ 2014 

zawarta  dniu................2014 roku , pomiędzy: PROKURATURĄ OKRĘGOWĄ W 
TARNOWIE, ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, NIP nr: 873-12-10-986 ,   którą 
reprezentuje: 
1. Mieczysław Sienicki – Prokurator Okręgowy
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
......................................................................................................................................,
zwanym dalej WYKONAWCĄ,  wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) 
 

§ 1 
(Przedmiot umowy) 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  pn. 
Termomodernizacja siedziby Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, 
ul. Wyszyńskiego 2”.
2.  Zakres prac  termomodernizacji budynku obejmuje: 
- izolacja ścian podłużnych: płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA grubość 14 cm ,
- izolacja ścian szczytowych: płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA grubość 11 cm,
- izolacja ścian piwnic: płyta styropianowa Austrotherm EPS FASADA PREMIUM,
   grubość 11cm o łącznej powierzchni 497,7 m2 wraz z  wykonaniem siatki oraz wyprawy 
    z masy tynkarskiej silikonowej.
- wymianę stolarki okiennej  na systemową z PCV trzyszybową wraz z wymianą
   podokienników wewnętrznych i zewnętrznych  
- wymiana drzwi zewnętrznych trzyszybowych aluminiowych.
- roboty uzupełniające i towarzyszące związane z pracami termomodernizacyjnymi.
Budynek Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej zlokalizowany jest na parterze 
budynku   cztero-kondygnacyjnym, podpiwniczonym z lat 90-tych. Nad budynkiem po 
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, z bloczków betonowych typu Siporex. 
3. Szczegółowe zakresy robót określają: 
a) projekty budowlano-wykonawcze, 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
c) opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
d) przedmiary robót, - stanowiące załączniki do umowy.

§ 2 
(Termin realizacji) 

1. Termin rozpoczęcia robót określonych w § 1 umowy ustala się do 7 dni od daty zawarcia
umowy. 
2. Termin zakończenia zakresu robót określonych w § 1 umowy ustala się 
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do dnia 30  maja 2015 r. 
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy 
Harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający wszystkie elementy robót podlegające
fakturowaniu. 
Uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy stanowił będzie 
załącznik Nr 1 do umowy. 

§ 3 
(Obowiązki Zamawiającego) 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
  1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robót, 
  2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 
  3) przystąpienie do odbioru przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający ustanawia Inwestora zastępczego jako nadzór inwestorski nad realizacją 
przedmiotu umowy w osobie:  Andrzej Kita- inspektora nadzoru

§ 4 
(Obowiązki Wykonawcy) 

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, ofertą 
Wykonawcy, SIWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym a także 
wskazaniami Zamawiającego, 
2. protokolarne przejęcie terenu robót, ustanowienie kierownika budowy oraz rozpoczęcie 
robót w terminie ustalonym w umowie, 
3. ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., 
4. stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających 
dopuszczenie  do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu 
zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu ISO, 
5. zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną przynależnością do 
odpowiednich izb, 
6. zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 
brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i 
przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
7. dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w postaci map, 
8. zapewnienie oraz zabezpieczenie dojścia i dojazdu do Prokuratury 
9. zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 
czynności na terenie robót, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą, 
10. prowadzenie robót po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu
ich taśmą ostrzegawczą oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach budowlanych. 
Zabezpieczenie należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem zgodnie z 
przepisami BHP, 
11. organizacja zaplecza oraz jego likwidacja w terminie 14 dni po zakończeniu robót, 
12. ochrona terenu robót i zaplecza, 
13. przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót na każde żądanie Zamawiającego, 
14. pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, gazu, wywozu nieczystości i
    zrzutu ścieków związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
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15. usuwanie na bieżąco z terenu robót gruzu, zbędnych materiałów, urządzeń i 
przedmiotów mogących stwarzać przeszkody, zagrażać zdrowiu lub życiu osób mogących 
się znajdować w pobliżu lub utrudniać wykonywanie robót, 
16. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: dziennika budowy,
zaświadczeń właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 
certyfikatów, atestów lub aprobat technicznych na wmontowane materiały i urządzenia, 
instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń, dokumentacji powykonawczej ze 
wszystkimi zmianami w trakcie robót, dokumentacji odbiorowych,
17. opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 
18. zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w 
czynnościach  odbiorowych tj. odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, przeglądach 
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego, 
19. przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń 
urządzeń  oraz instalacji (także odgromowej) na koszt własny.
O terminie ich przeprowadzenia  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego oraz Inspektora
Nadzoru nie później niż 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i 
sprawdzeń, 
20. przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy, 
21. opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienie go z 
Zamawiającym, 
22. opracowanie kosztorysu wykonawczego i uzgodnienie go z Zamawiającym, 
23. wykonanie i utrzymanie w stanie nadającym się do użytku oraz późniejszą likwidację 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
24.usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występują cych na terenie robót i pokrycia 
kosztów  z tym związanych, 
25. zapewnienie stałego dozoru na terenie robót, 
26. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, 
27. przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów 
co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających 
wartość, odkrytych na terenie robót.

§ 5 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania 
podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania 
własne. 
2. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy winien zawrzeć umowę 
ubezpieczenia za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w wyniku 
realizacji  przedmiotu umowy (O.C.) na cały okres obowiązywania umowy oraz złożyć 
Zamawiającemu kopię polisy O.C. 

§ 6 
(Wynagrodzenie) 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego 
w §1  ustala się na kwotę brutto ................... zł (słownie: ............................................ ) 
- zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. obejmuje całość kosztów robót i 
wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do 
użytkowania. 
Powyższa kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, oferty Wykonawcy, przedmiaru i obowiązujących przepisów jak również 
koszty nieujęte w dokumentacji przetargowej, nieprzewidziane przez Zamawiającego, a 
niezbędne do realizacji zadania i przekazania do użytkowania. Wynagrodzenie
to nie podlega waloryzacji i stanowi maksymalną kwotę należności Wykonawcy z tytułu 
umowy. 
3. Ustala się, że rzeczywisty zakres robót wykonanych  w ramach niniejszej umowy oraz 
rzeczywisty poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowią elementy ryzyka 
gospodarczego Wykonawcy i nie będą stanowiły podstaw do podwyższenia 
wynagrodzenia. 
4. W przypadku zaniechania niektórych robót, wynagrodzenie za te roboty zostanie 
ustalone odrębnie na podstawie protokołu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu 
sporządzonego według danych wyjściowych do kosztorysowania i stawek wynikających z 
kosztorysów  wykonawczych. Wartość robót zaniechanych zostanie wyłączona z 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 
5. Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie 
wykonawczym Wykonawcy do końca realizacji przedmiotu umowy nie ulegną 
podwyższeniu. 
6. Cena jednostkowa robót nieobjętych kosztorysem ofertowym zostanie wyceniona na 
podstawie średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej SEKOCENBUD 
z danego okresu,  a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych
i uzgodnionych z Zamawiającym. 

§ 7 
( Zasady odbioru) 

1. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę elementów robót w 
terminie do  7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia, potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 
2. Za zgodą Zamawiającego wystawianie faktur częściowych za roboty odebrane przez 
Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót 
pod  względem ilości i jakości, opartych o procentowe zaawansowanie stopnia realizacji 
przedmiotu  umowy określone przez inspektora nadzoru. Łączna wartość faktur 
częściowych nie może przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w
§ 6 ust. 1 . 
3. Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę, 
po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego  robót, 
4. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony. 
5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi 
odbioru do czasu ich usunięcia. Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie tych 
wad. 
6. Faktury Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek 
bankowy  Wykonawcy tj. Nr .................................................. w terminie 21 dni od daty 
złożenia faktur VAT do siedziby Zamawiającego po ich uprzednim sprawdzeniu przez 
Zamawiającego pod  względem merytorycznym i rachunkowym. 
7. Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego.
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8. Faktury winny być wystawione na: Podatnik/Nabywca: 
 PROKURATURA OKRĘGOWA W TARNOWIE, ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, 
NIP nr: 873-12-10-986 

§ 8 
(Udział podwykonawców w realizacji zamówienia)

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1. 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą 
wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od 
przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na 
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umów zawartych 
z podwykonawcami o wykonanie części zamówienia lub poświadczenia za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty ich 
zawarcia. 
4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2. stosuje się odpowiednio. 
5. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania 
swoich podwykonawców i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego podwykonawcy lub pracownika 
podwykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do 
uzasadnionych skarg. 
6. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 4, powinny być zawarte w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
7. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed odbiorem robót przez Zamawiającego,
do przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy  zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówien
ia publicznego przez Zamawiającego. 

§ 9 
(Kary umowne)

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przed miotu umowy Zamawiający ma 
prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 
1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia – w wysokości 
0,5%  wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbior ze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) za nienależytą realizację przedmiotu umowy, za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub 
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w  wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 
4) z tytułu złej jakości wykonanych robót i użytych materiałów – w wysokości do 25% 
wynagrodzenia umownego brutto, 
5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia zgłoszenia w formie pisemnej odbioru robót
wykonanych przez podwykonawcę, 
6) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto, 
7) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto, 
za każdy dzień zwłoki liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na podstawie §6 
ust.3, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 5%  wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar
umownych  z wynagrodzenia umownego.
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§ 10 
(Gwarancja) 

1. Na wykonane prace, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela 
gwarancji na okres ........ miesięcy. 
2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi
36 miesięcy. 
3. Na zamontowane i użyte do wykonania robót urządzenia Wykonawca udziela gwarancji 
na okres ...... miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.
4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez 
Zamawiającego odbioru końcowego robót.

5. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą 
zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia. 
6.Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych 
robót, 
2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancj i rękojmi w wyznaczonym
w protokóle terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy 
pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić
Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, związane z powierzeniem osobie
trzeciej usunięcia wady w okresie gwarancji jakości
i rękojmi. 
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej 
wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu. 
9. W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w §9.
10. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również prace wykonane przez podwykonawców lub 
innych  osób działających w imieniu wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót 
materiały.

§ 11 
(Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
formie .............................. na  kwotę ...........................zł , (słownie: ......................................
..................................................) 
- która stanowi  5% ceny brutto wybranej oferty - najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
2. Zamawiający 70% zabezpieczenia, gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót 
zwróci lub zwolni w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, pozostała część 
zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi.

§ 12 
(Odstąpienie od umowy) 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w 
przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez 
Wykonawcę, w szczególności w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 
wynoszącego ponad miesiąc w stosunku do harmonogramu realizacji robót lub 
wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych. 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 
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nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 13 
(Zmiany w umowie) 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy polegające na przedłużeniu terminu 
obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia warunków pogodowych 
uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót lub w przypadku 
odkrycia przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź
też przedstawiających wartość, odkrytych na terenie budowy, 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy (polegające na zmianie harmonogramu 
rzeczowo- finansowego robót), wynikające z przyjętej technologii robót lub środków 
finansowych z budżetu Prokuratury Okręgowej, przeznaczonych na realizację 
wymienionego zadania, 
3. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub opisanych w § 6 ust. 4 
umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o okres 
potrzebny do zrealizowania w/w robót. 
4. Zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku gdy zmiana 
pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych 
okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej 
zmiany okoliczności. 
5. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony 
pod rygorem nieważności.

§ 14 

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej
 umowy. 

§ 15 
(Postanowienia końcowe) 

1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą 
polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o 
roboty budowlane oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
3. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest 
Prokuratura Okręgowa w Tarnowie  a co za tym idzie z dostępem do systemów 
informatycznych Prokuratury Okręgowej w Tarnowie
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden dla inwestora 
zastępczego.

W Y K O N A W C A:                                                            Z A M A W I A J Ą C Y:
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załacznik Nr 6 

Pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E 

Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Spółdzielnie Mieszkaniową
wDąbrowie Tarnowskiej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

p.n. 

Termomodernizacja siedziby Prokuratury Rejonowej
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2”

Ja 
(Imię i Nazwisko) ............................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa) ................................................................................
 
Oświadczam, 
że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), 

data podpisania oferty........................................ 

......................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR  7

Nazwa i adres podmiotu: ………………………….…………………………………………………..

Niniejszym zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia publicznego na:

Termomodernizację siedziby Prokuratury Rejonowej
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2”

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego mojej  wiedzy  i  doświadczenia  

w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w tym postępowaniu na okres korzystania z niej

przy wykonywaniu zamówienia.

data podpisania oferty........................................ 

......................................................................................
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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(nazwa, adres i pieczątka Wykonawcy)

Zobowiązanie innego podmiotu do
oddania do dyspozycji Wykonawcy

wiedzy i doświadczenia


