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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 

listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058). 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

REGON: 000001577   NIP: 675-000-19-23 
 

Adres do korespondencji: 

Miasteczko Studenckie AGH ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków. 
tel. 12 617-34-71,   fax. 617-34-70, 

email: miasteczko@uci.agh.edu.pl, www.ms.agh.edu.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne, zależne od bieżących potrzeb Zamawiającego, 

wykonywanie prac remontowych związanych z usuwaniem skutków awarii w obiektach 

MS AGH w Krakowie oraz drobnych prac budowlanych.- ZP/0332/2010. 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233221-4  

Główny przedmiot 50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów 

użyteczności społecznej 

Dodatkowe przedmioty:  45442100-8 Roboty malarskie;, 

    45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
    45410000-4 Tynkowanie  

    45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego, zależnie od 
bieżących potrzeb Zamawiającego, wykonywanie prac remontowych związanych z usuwaniem 

skutków awarii oraz innych drobnych prac budowlanych  w obiektach MS AGH w Krakowie. W 

skład Miasteczka Studenckiego AGH wchodzi m.in. 20 domów studenckich zamieszkałych przez 
około 9.000 studentów. 

 Zakres robót obejmuje m.in.: 

 malowanie emulsyjne i olejne pomieszczeń, rur, grzejników wraz z robotami 

przygotowawczymi, 

 wykonywanie towarzyszących drobnych prac elektrycznych i wodno - 

kanalizacyjnych   

 naprawę posadzek z wykładziny PCV, 

 wykładanie schodów wewnętrznych, zewnętrznych i posadzek gresem, 

 naprawę poszycia dachów, obróbek blacharskich, rynien, spustów, kominów, 

 naprawę i uzupełnianie ścianek ceglanych oraz ścianek z płyt kartonowo-gipsowych, 

 naprawę i wymianę odparzonych tynków wewnętrznych, 

 demontaż starych i układanie nowych okładzin ściennych z płytek glazurowych, 

 naprawę podłoży i posadzek z płytek ceramicznych, 

 remont sanitariatów . 

 Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót, o których mowa powyżej, a które on 

musi przyjąć do realizacji. 

1. Koszty zleconych robót rozliczane będą na podstawie oddzielnych zleceń, po przedstawieniu 
przez Wykonawcę kosztorysów opartych na KRN, zgodnie z zaoferowaną na formularzu 

ofertowym stawką roboczogodziny. 

2. Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 
240.000 zł brutto. 
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Wykonawca zobowiązany jest udzielić pełnej (materiały, robocizna) gwarancji na 

roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata. 

Uwagi ogólne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, 

2. Przedmiotowe roboty będą realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami 
cząstkowymi Zamawiającego stosownie do  jego bieżących potrzeb  w okresie ważności 

umowy. 

3. Wykaz  obiektów  Miasteczka  Studenckiego  przedstawiono w załączniku  nr 8, 

4. Wykonawca musi zrealizować zlecenie w terminie  i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego,  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy drobnych prac budowlanych 

związanych z przedmiotem zamówienia w zależności od jego bieżących potrzeb w  ramach 
określonej umową kwoty 

 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

3.5 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7) 

4.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane w okresie: od podpisania umowy ( nie wcześniej niż od 

1.07-2010 r.) do 30-06-2012 r. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1 O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy  nie wykluczeni na podstawie art. 

24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 

listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) spełniający warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wymagania określone w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności dotyczące: 

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 

wymaga posiadania specjalnych uprawnień.  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez 

wykazanie, iż: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał co najmniej: 
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zamówienia na łączną kwotę minimum 150.000,- zł, odpowiadające swoim 

rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 

przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty dokumentów, metodą 

spełnia/nie spełnia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na 

podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia. 

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Wykonawca winien dysponować osobami do sprawowania nadzoru 

posiadającymi: 

a) uprawnienia niezbędne do wykonywania prac, wymagane przepisami ustawy 

Prawa Budowlanego w zakresie kierowania robotami budowlanymi  

b) aktualne członkostwo Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby posiadającej 

uprawnienia wymienione w punkcie a. 

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na 

podstawie załączonego do oferty wykazu osób – zał. nr 5 oraz oświadczenia, 

metodą spełnia/nie spełnia. 

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na 

podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia. 

6.1 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 mini stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

6.2 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

6.3 Z udziału w niniejszym  postępowaniu wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 

zachodzą przesłanki z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.  

6.4 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.  

7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH  I  DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PZP.  

7.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu,  należy przedłożyć:   

Lp Wymagany dokument: 
Nr załącznika 

do SIWZ 

1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu  
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z art. 22 ust. 1 PZP  2  

2 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu  

potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 

6 

3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

5 

7.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:  

Lp Wymagany dokument: 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 

2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;  

7.3 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w tabeli 7.2 SIWZ. 

7.4 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum,  spółka cywilna), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum 

lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować, odpowiednio do wymagań 

określonych w SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. 

8. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 

8.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt  7.2   niniejszej 

SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument, wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
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8.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia, wykonawca zastępuje je  

oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

9. INNE DOKUMENTY 

9.1 Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

Lp Wymagany dokument: 
Nr załącznika 

do SIWZ 

1.  Wypełniony Formularz Oferty. 1 

2.  Wypełniony dokument gwarancyjny 4 

3.  Wykaz części zamówienia,  które zostaną  wykonane przez 

podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział)                 

5/1 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 

10.1 Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w formie 

oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub osobę/osoby uprawnioną. 

10.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów udostępniających wykonawcy zasoby, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  

10.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii 

dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę 

10.5 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów,  o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw 

albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Zamawiający 

może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów.  

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERTY WSPÓLNEJ  

(KONSORCJA/SPÓKI CYWILNE) 

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.   
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11.2 W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 

ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

11.3 Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Spółka cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z 

którego wynika w/w pełnomocnictwo - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy spółki cywilnej lub uchwałę. 

11.4 Konsorcjum dołącza w/w pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 

pełnomocnictwo. 

11.5 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

11.6 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 11 SIWZ zostanie wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

12.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 

zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych. 

12.2 Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych ofertę wraz z załącznikami składa się w 

formie pisemnej.  

12.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron, na 

żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu. 

12.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie proceduralnym: 
w zakresie procedury przetargowej:  

dr inż. Czesław Rudiuk - główny specjalista ds. zamówień publicznych tel. (12) 617-

37-44. 

w zakresie merytorycznym: 

mgr inż. Kazimierz Mlekodaj  –Kierownik Działu Obsługi Technicznej MS tel. (12) 

637-43-25  
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12.5 Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować na nr fax. 0-12 617-34-70 lub drogą 

elektroniczną na adres miasteczko@agh.edu.pl z określeniem postępowania, którego 

dotyczą.  

13. WADIUM 

13.1 W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

14.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

15.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

15.3 W przypadku określonym w pkt 11.2 na formularzu ofertowym, jak również innych 

dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres 

Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie 

pełnomocnika. 

15.4 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

15.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 

15.6 Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszej specyfikacji. 

15.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

15.8 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zaleca się ponumerowanie stron i 

spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

15.9 Zalecamy dołączenie do oferty kopii kosztorysu ofertowego, spiętego oddzielnie np. w 

skoroszycie miękkim. 

15.10 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą ofertę. 

15.11 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 5/1.  

15.12 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem  

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: usuwanie skutków 

awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie drobnych prac 
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budowlanych NIE OTWIERAĆ przed 2010-06-14 godz. 09:00, znak sprawy: 

ZP/0332/2010” 

Kopertę wewnętrzną (z ofertą w środku) należy opisać jak wyżej i dodatkowo zamieścić na 

niej nazwę i adres Wykonawcy. 

15.13  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 

terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.1 

oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15.14  Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich 

poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.  

15.15  Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 

1993 r. (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 

w celu zachowania ich poufności.  

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1 Oferty należy składać w Sekretariacie MS AGH  przy ul. Rostafińskiego 7a  30-072 

Kraków do dnia 2010-06-14 godz. 08:30. 

16.2 Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. 

16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2010-06-14 godz. 09:00, w Sali Konferencyjnej MS przy ul. 

Rostafińskiego 7a w Krakowie  

16.4 Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po 

upływie terminu składania ofert. 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

17.1 Cenę oferty (do porównania ofert) stanowi cena roboczogodziny brutto wpisana na 

formularzu oferty, którą należy obliczyć w następujący sposób: 

 

CRG = CN x ( 1 + Ko ) x  ( 1+Z)  

Gdzie: 

CRG –  cena brutto roboczogodziny, 

CN –    cena netto  roboczogodziny, 

Ko –  koszty pośrednie 

Z –  zysk 

17.2 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone 

w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

17.3 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do 

przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 
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zwrotu podatku niektórym podatnikom(…), Dz.U.Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla 

się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

17.4 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.   

18. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE 

ROZLICZENIA 

18.1 Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

19. ODRZUCENIE OFERTY 

19.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 

ze zmianami Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058). 

20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.   

20.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena roboczogodziny brutto 100 % 

20.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 20.1 kryterium będzie liczone według 

następującego wzoru: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych 

 - Cof  -  cena podana w ofercie badanej 

 - Wc  -  waga kryterium ceny 

20.3 Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste 

omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 

20.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

21.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

21.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 

art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, 

poz.1655 ze zmianami Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058). 

21.3 Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze 
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najkorzystniejszej oferty - podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy siedziby, adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację, oraz o 

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali 

wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

21.4 O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty – w 

przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.5 Informacje, o których mowa w 21.3 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

21.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

22.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie 

możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, ponadto wtedy, gdy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy. 

22.2 O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego 

Wykonawcę odrębnym pismem. 

22.3 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy 

o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Umowa regulująca 

współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę musi być zawarta na czas nie krótszy 

niż okres realizacji zamówienia i trzyletni okres gwarancji. Wykonawcy występujący 

wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej 

żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.  

22.4 Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem 

umowy  przedłożyć Zamawiającemu uprawnienia do kierowania robotami:  

a. budowlanymi w specjalności budowlanej oraz  

b. aktualne członkostwo Izby Inżynierów Budownictwa dla osób dla których będą 

przedstawione uprawnienia wymienione w pkt a). 

23. WPROWADZENIE PODWYKONAWCY 
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23.1 Wykonawca może zlecić, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części 

wymienionych w ofercie robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają 

oni kwalifikacje do ich wykonania. 

23.2 W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić się przed wprowadzeniem podwykonawcy z wnioskiem                          

do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył                          

w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić projekt umowy zwarty z podwykonawcą, zgodnie z art. 647 k.c. Projekt 

umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna w szczególności zastrzegać 

spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią i nie 

pozostawać w sprzeczności  z postanowieniami niniejszej umowy.  

23.3 Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw, 

zastrzeżenia, żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy                      

z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych                     

w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy. 

23.4 Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Po jej zawarciu wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

zamawiającemu do wglądu oryginał umowy zawarty z podwykonawcą  

23.5 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                   

z podwykonawcą.  

23.6 Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje się odpowiednio 

postanowienia  pkt. 23.1 do 23.4 SIWZ.  

23.7 Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                   

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

24.1 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania nie obowiązuje. 

25. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

25.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do 

niniejszej Specyfikacji. 

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

26.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa 
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Zamówień Publicznych (o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

26.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

26.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego. 

26.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji 

zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

26.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

26.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP. 

26.7 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

26.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

26.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 26.7 i ust. 26.8 wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

26.10 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
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26.11 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu 

oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

26.12 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

26.13 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

26.14 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

27. INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami Dz. U. z 

2008 r. nr 171, poz. 1058) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

 

Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził: 

 

 

 

         Mgr inż. Radosław Serwicki 
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28. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

załączniki 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty  

2 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4 Dokument gwarancyjny  

5 Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia 

Wykaz podwykonawców 

6 Wykaz wykonanych robót  

7 Wzór umowy  

 

dokumenty, wzory, projekty 

Nr Nazwa 

1 Wykaz obiektów MS AGH 
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28.1  

 

Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………………………… 

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ...................................................................... 

ADRES:………………………………………………………………………………………. 

POWIAT:………………………………… WOJEWÓDZTWO ……………………………. 

TEL./FAX/ E-MAIL………………………………………………………………………….. 

NIP…………………………………. REGON:……………………………………………… 

BANK/ NR KONTA …………………………………………………………………………. 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Akademia Górniczo - Hutnicza 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Miasteczko Studenckie AGH 

ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie drobnych prac 

budowlanych ZP/0332/2010, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Cena roboczogodziny netto         

…………….............................................................................zł.  

 

(słownie...............................................................................................................................) 

 

Koszty pośrednie  ……………% 

 

Zysk   ……………% 

 

Cena roboczogodziny brutto       ...........................................................................zł.  

(słownie....................................................................................................................................). 
 

Koszty materiałów użytych do realizacji zamówienia rozliczane będą wg średnich cen 

„SEKOCENBUDU” za kwartał poprzedzający każde zlecenie cząstkowe bez doliczania 

narzutów      (przyjmuje się narzuty kosztów  zakupu w wysokości 0%) 

 

 
Miejscowość, ……………………., dnia …………………… 
 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Pełna gwarancja na roboty objęte przedmiotem zamówienia (materiały, robocizna) obejmuje 

okres …………. (słownie: …………) lat liczony dla każdego zamówienia cząstkowego 

oddzielnie. 

 

Stawka podatku od towarów i usług VAT na roboty wykonywane w domach studenckich  

wynosi  7%  . 
 

Okres realizacji: zamówienia : od podpisania umowy do 30-06-2012 r.  
 
 

Jednocześnie oświadczamy, że: 
 

1. Wyrażamy zgodę na okres płatności wystawionych przez siebie faktur - 21 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego  

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym również ze wzorem 

umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty  

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

4. upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 

IMIĘ I NAZWISKO      WZÓR PODPISU 

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

 

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

 

upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)  

 

......................................................................................................................który(e) dołączamy do 

oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miejscowość, ……………………., dnia …………………… 
 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) …………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………………………………………………… 

9) …………………………………………………………………………………………………… 

10) …………………………………………………………………………………………………… 

7.  Oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron . 

 

 

 

 

 
Miejscowość, ……………………., dnia …………………… 
 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

 
 

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………....................... 

ADRES:………………………………………………………………………….…........................ 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: 

  

usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie drobnych 

prac budowlanych ZP/0332/2010, 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu zawarte 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych dotyczący: 

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

 

 

 

 

 
Miejscowość, ……………………., dnia …………………… 
 …………………………………………. 
 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: 

 usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie 

drobnych prac budowlanych ZP/0332/2010, 

 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując  

je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 

się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano  

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

 
 

 

 
 

pieczęć wykonawcy 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie 
drobnych prac budowlanych- ZP/0332/2010 
 

 

MS AGH 21/31 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    w 

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 

zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.); 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie 

okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 4 

 

 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 

 

Przedmiot postępowania:  

 

usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie drobnych 

prac budowlanych ZP/0332/2010, 

 

Tryb: przetarg nieograniczony 

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………............................. 

ADRES:…………………………………………………………………………........................ 

1. Deklaracja gwarancji: 

Okres gwarancji wynosi: 

a) na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancjami producentów, 

b) na wbudowane  materiały i wykonane prace na okres.............(słownie ………..) lat licząc od 

terminu  odbioru 

2. Okres gwarancji 

a) okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, z zastrzeżeniem zapisów pkt. b-c; 

b) okres gwarancji zostanie wydłużony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia 

zgłoszenia wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę;   

c) wydłużenie, o którym mowa w pkt. b) dotyczy urządzenia, zespołu, elementu objętego 

naprawą gwarancyjną; 

3. Realizacja obowiązku gwarancyjnego przez Wykonawcę: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt, w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, przeglądu wykonanych robót  raz *) dwa razy *) w ciągu roku w okresie 

gwarancyjnym. Każdy przegląd gwarancyjny musi być zakończony  protokołem podpisanym 

przez obie strony,  

b) Wykonawca usunie wszelkie stwierdzone usterki, wynikające z wadliwego wykonawstwa lub 

złej jakości wbudowanych materiałów, po otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego 

lub stwierdzone w czasie przeglądu gwarancyjnego, w terminie do 3-ch dni od ich ujawnienia.  

c) W przypadku urządzeń, wystąpienie konieczności wykonania trzeciej naprawy gwarancyjnej, 

skutkować będzie wymianą wadliwego urządzenia na nowe, na koszt Wykonawcy w terminie 

do 7 dni od otrzymania pisemnej informacji. 

d) Wszelkie koszty związane z usuwaniem ujawnionych usterek ponosi Wykonawca. 

e) W przypadku nie usunięcia wad i usterek w uzgodnionych terminach, Zamawiający usunie je 

na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi w ten sposób, że: 

 wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania prac wyznaczając ostateczny termin ich 

realizacji, 

 w przypadku braku usunięcia (po drugim wezwaniu do wykonania naprawy), zleci 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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usunięcie usterki na koszt Wykonawcy, 

 Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej naprawy 

gwarancyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania dowodu zapłaty od Zamawiającego. 

 

UWAGA 

Sposoby powiadamiania o wystąpieniu wad, warunki dostępu do budynku w celu ich usunięcia, 

wyznaczone uprawnione osoby i podmioty uprawnione do wykonania czynności po obu 

stronach w zakresie gwarancji i rękojmi zostaną określone w załączniku do protokołu odbioru 

końcowego. 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy
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  Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH  

ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

 
NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………. 

ADRES:………………………………………………………………………….  

Przedmiot postępowania:  

 

 usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie 

drobnych prac budowlanych ZP/0332/2010, 

 

Tryb: przetarg nieograniczony 

 

1.WYKAZ OSÓB 

Imię i 

Nazwisko 

Kwalifikacje / 

Nr uprawnień 

zawodowych 

Zakres wykonywanych  

czynności 

 

Wpis do IIB/ 

numer/ termin 

ważności 

 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania* 

osobami 

wymienionymi w kol 

nr 1 

 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

Oświadczamy, że wyżej wskazane osoby posiadają uprawnienia wymienione w kol. 2 i 4. 

W przypadku wyboru mojej oferty uprawnienia te zostaną przedłożone zamawiającemu 

przed podpisaniem umowy. 

* pracownik własny/udostępniony przez inny podmiot      

   dnia    

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy
 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 /1 

 

 

 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE 

PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

 
NAZWA WYKONAWCY: 

…………………………………………………………. 

ADRES:………………………………………………………………………….  

Przedmiot postępowania:  

 

usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie drobnych 

prac budowlanych ZP/0332/2010, 
 

Tryb: przetarg nieograniczony 

 

TABELA 1. Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców 
 

 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 

 które zostaną  wykonane przez podwykonawców 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………20…... r. 

 

 …………………………………………. 

 podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

NAZWA WYKONAWCY: ……………………………………………………. 

ADRES:………………………………………………………………………….  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony 

na:  

usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie drobnych 

prac budowlanych ZP/0332/2010, 

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert zrealizowaliśmy następujące 

zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia: 

L.p 
Nazwa 

zleceniodawcy 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Wartość robót , 

za którą 

Wykonawca był 

odpowiedzialny 

[PLN] 

Okres 

realizacji 

Nr 

referencji 

1 2 3 5 6 7 

      

       

       

       

       

 
 

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………20…... r. 

 

 

 …………………………………………. 

 podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 

WZÓR UMOWY 

 
Zawarta w dniu ………2010 roku pomiędzy: 

Akademią Górniczo-Hutniczą, al. Mickiewicza 30 w Krakowie, reprezentowaną przez: 

1. Dyrektora Miasteczka Studenckiego AGH           mgr inż. Radosława Serwickiego   
2. Kwestora  AGH- kontrasygnata finansowa           mgr Annę Piaskowską  

zwaną dalej Zamawiającym, a ………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu 

nieograniczonego nr ZP/ …… / …….. została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające usuwaniu 
skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie drobnych prac budowlanych.  

2. Wykaz obiektów Miasteczka Studenckiego AGH objętych niniejszą umową określa załącznik nr 4,  

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie robót zleconych każdorazowo przez Zamawiającego w 

szczególności: 
1) malowanie emulsyjne i olejne pomieszczeń, rur, grzejników wraz z robotami 

przygotowawczymi, 

2) wykonywanie towarzyszących drobnych prac elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych   
3) naprawę posadzek z wykładziny PCV, 

4) wykładanie schodów wewnętrznych, zewnętrznych i posadzek gresem, 

5) naprawę poszycia dachów, obróbek blacharskich, rynien, spustów, kominów, 

6) naprawę i uzupełnianie ścianek ceglanych oraz ścianek z płyt kartonowo-gipsowych, 
7) naprawę i wymianę odparzonych tynków wewnętrznych, 

8) demontaż starych i układanie nowych okładzin ściennych z płytek glazurowych, 

9) naprawę podłoży i posadzek z płytek ceramicznych, 
10) remont sanitariatów 

 

§ 2 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Przystąpienie do pracy w terminie i miejscu każdorazowo określonym przez Zamawiającego w 

zleceniu cząstkowym, 

2) Przygotowanie i przedstawienie każdorazowo do akceptacji Zamawiającemu kosztorysu robót,  
3) Prowadzenie robót z zachowaniem przepisów BHP i prawa budowlanego, 

 

§ 3 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres  od ………… do …………….. r. 

2. Prace rozpoczęte przed upływem terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
dokończyć. 

 

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze 
jakościowo, zgodnie z przedmiarami,  obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu 

zamówienia, normami, zasadami wiedzy technicznej,  sztuką budowlaną i warunkami umowy, bez 

wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc od daty odbioru 

każdej części przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, na warunkach określonych w Dokumencie 
Gwarancyjnym (załącznik nr 3 do umowy), na wykonane każdego zamówienia cząstkowego 

(materiały i robocizna)  na okres ………… lat,  liczony od dnia dokonania jego odbioru. 

4. Zamawiającemu przysługują względem Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wykonanej roboty. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji 

 
§ 5 

 

1. Dla każdego zlecenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca sporządzi kosztorys, wykonany 
w oparciu o KNR na podstawie nośników cenotwórczych zawartych w ofercie,  

2. Zgodnie z ofertą, ustala się następujące kosztorysowe nośniki cenotwórcze: 

Roboczogodzina netto  …………..… zł  

Koszty pośrednie    …………..… % 
Zysk     …………….. % 

Koszty zakupu   0% 

3. Po akceptacji kosztorysu Zamawiający określi ostateczny zakres prac i termin ich wykonania,  
4. Za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.4 płatne będą w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego  wraz z protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony.  
6. W przypadku wystawienia faktury VAT w sposób niezgodny z przepisami, faktura zostanie 

zwrócona i spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania faktury 

prawidłowo sporządzonej, a za ten okres Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia odsetek 
ustawowych za zwłokę w zapłacie. 

7. Wartość zleceń na roboty, o których mowa w ust. 1 w okresie trwania umowy nie może przekroczyć  

240 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście czterdzieści  tysięcy) w tym podatek od towarów i 
usług VAT 7% dla robót w domach studenckich i 22% dla robót w innych obiektach. 

 

§ 6 

1. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy 
w banku .................................................................... 

2. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

3. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 
odsetki ustawowe za zwłokę 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………, Zamawiający 

oświadcza, że posiada NIP 675 000 19 23. 
 

 

§ 7 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 
kar umownych . 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne : 

a) za zwłokę w realizacji każdego zamówienia cząstkowego wynikającego z  przedmiotu umowy w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 7  za każdy dzień zwłoki liczony 

od terminu określonego każdorazowo zgodnie z §5 ust. 3, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy    w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 7. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn   

występujących po  jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 7.  

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K. C. do 

wysokości poniesionej szkody. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych z jego winy.  
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§ 8 

Zleceniodawca może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 
 

§ 9 

1. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 
Wykonawcy do pomieszczeń w obiektach  w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne źródła poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

realizowanego przedmiotu umowy.  

 
§ 10 

1.  Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia siłami 

własnymi  oraz za pomocą podwykonawców* 
2.  Zakres robót wykonywanych przez podwykonawców określa załącznik nr …… do niniejszej 

umowy**. 

3.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

 

*   wpisać odpowiednie 
** wpisać nr załącznika jeśli dotyczy 

 

§ 11 
 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 

ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego: „że umowa podlega unieważnieniu  w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte   w SIWZ”.   

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 

w następującym zakresie:  

a) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej 
części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 

b) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ 

likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą 

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.  

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 
zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian.  

 

 

 
§ 12 

 

1. Rozwiązanie umowy może nastąpić na mocy porozumienia stron lub przez oświadczenie jednej ze 
stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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2. W przypadku nie wywiązywania się przez którąkolwiek ze stron z obowiązków wynikających z 
zawartej umowy druga strona może umowę rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 13 

 
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zleceniodawcy.  

§ 14 
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 

prawo zamówień publicznych.     
§ 15 

 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.    
 

Załącznikami do umowy są: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2. Oferta Wykonawcy, 

3. Dokument gwarancyjny 

4. Wykaz obiektów Miasteczka Studenckiego AGH 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 8 

 

 

 

Wykaz obiektów Miasteczka Studenckiego AGH  

 

 

 
L.p. Obiekt Adres obiektu 

1 DS -1 ul. Rostafińskiego 9 

2 DS -2 ul. Rostafińskiego 11 

3 DS -3 ul. Tokarskiego 1 

4 DS -4 ul. Rostafińskiego 10 

5 DS -5 ul. Rostafińskiego 8 

6 DS -6 ul. Rostafińskiego 6 

7 DS -7 ul. Rostafińskiego 4 

8 DS -8 ul. Rostafińskiego 2 

9 DS - 9 ul. Budryka 9 

10 DS -10 ul. Budryka 7 

11 DS -11 ul. Budryka 5 

12 DS -12 ul. Budryka 3 

13 DS -13 ul. Budryka 1 

14 DS -14 ul. Budryka 2 

15 DS -15 ul. Tokarskiego 10 

16 DS -16 ul. Tokarskiego 8 

17 DS -17 ul. Tokarskiego 6 

18 DS -18 ul. Tokarskiego 4 

19 DS -19 ul. Tokarskiego 4 

20 DS.- Alfa ul. Reymonta 17 

21 
Budynek 

administracyjny 
ul. Reymonta 37 

22 
Budynek 

administracyjny ul. Rostafińskiego 7a 

 

 

 
 

 

 

 

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2010 r. 

  
…………………………………………. 

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


