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1. ZAMAWIAJ ĄCY   
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
tel. 86 76 255; fax 8 520 611  
e-mail: miastoprojekt@rarr.rzeszow.pl 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(powoływana dalej jako „SIWZ”) oznaczone jest znakiem:  1/2008/BP 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej 
podane oznaczenie. 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 
1163 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „ustawa”. 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 Zamówienie jest współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej  w ramach 
Sektorowego Programu  Operacyjnego Wzrost  Konkurencyjności  Przedsiębiorstw - lata 
2004 – 2006, Priorytet  I Rozwój Przedsiębiorczości i Wzrost Konkurencyjności  poprzez  
wzmocnienie Instytucji  Otoczenia Biznesu Działanie 1.3. Tworzenie Korzystnych 
Warunków dla rozwoju firm. 
 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  
 CPV – 45000000-7, 45231400-9 
 Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 linii kablowych SN 15 kV z GPZ Rzeszów  
 Zaczernie do  Rozdzielni Głównej  RG PPNT zlokalizowanej na terenie Podkarpackiego 
 Parku Naukowo Technologicznego – Strefa S1 I etap – w miejscowości Jasionka, Gmina 
 Trzebownisko województwo Podkarpackie. 
 Trasa  w/w dwóch linii kablowych przebiega przez miejscowość: Rzeszów, Zaczernie, 
 Nowa Wieś, Jasionka i Tajęcina. 

5.1.  Linia kablowa  XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm2, 15 kV z GPZ Rzeszów Zaczernie pole  
nr 16 → RG PPNT pole nr 11, długość trasy 6120 m 

5.2. Linia kablowa XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm2, 15 kV z GPZ Rzeszów Zaczernie pole nr 36 
→RG PPNT pole nr 8, długość trasy 6120 m. 

5.3.Kable elektroenergetyczne określone w pkt 5.1. i 5.2. układane będą we wspólnym wykopie. 

5.4. Nierozerwalną część SIWZ stanowi dokumentacja projektowa, tzn: 

5.4.1. Projekt budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Rzeszów Zaczernie – 
rozdzielnia Główna RG PPNT  Jasionka – zasilanie rezerwowe miejscowość Rzeszów 
działki o numerach 360/1; 396/1; 359/4; 359/2; 254 obr. 216 – załącznik  nr 8 do SIWZ 
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5.4.2. Projekt budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Zaczernie – rozdzielnia  
główna RG PPNT Jasionka – zasilanie rezerwowe – załącznik nr  
Zaczernie: działki o numerach 2814, 2769 (dr), 2768/19, 2766, 2767, 2768/9, 2723(dr), 
1954, 1952/3, 1952/2, 1952/1, 1953/1, 1955/3, 1955/1 1956, 1635/2, 1005/2, 996/3, 996/2, 
996/1, 1/8 obr. Zaczernie jedn. ew. Trzebownisko 
Nowa Wieś: działki o numerach: 753/3, 327/4, obręb Nowa Wieś jedn. ewid. 
Trzebownisko 
Jasionka: działki o numerach 1867/129, 1867/134, 1867/132, 1867/131, 1867/125 obręb 
Jasionka jedn. ewid. Trzebownisko 
Tajęcina działka nr 425/5 obręb Tajęcina jedn. ewid. Trzebownisko – załącznik nr 9 
do SIWZ 

5.4.3. Projekt budowlany budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Rzeszów Zaczernie 
rozdzielnia Główna  RG PPNT Jasionka. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 869 w km 
2+800 – załącznik nr 10 do SIWZ 

5.4.4. Projekt wykonawczy – budowa 2 linii kablowych SN 15kV GPZ Zaczernie – rozdzielnia 
główna RG PPNT Jasionka – załącznik nr 11 do SIWZ 

5.4.5. Przedmiar robót – 2 linie kablowe SN 15 kV GPZ Zaczernie – RG PPNT Jasionka – 
zasilanie rezerwowe – załącznik nr 12 do SIWZ 

5.4.6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 13  
do SIWZ 

5.4.7. STO Wymagania Ogólne – załącznik nr 14 do SIWZ 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych 

7.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie  
do 31.07.2008 roku.    

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU WRAZ Z WYKAZEM 
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH ICH SPEŁNIENIE ORAZ SPOSOBEM 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW     

8.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,    
którzy:    
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;    
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;    
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
 zamówienia;  
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.    
W celu potwierdzenia spełnienia powyŜszych warunków, Wykonawca dołączy do oferty 
następujące dokumenty:    

8.1.1.  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru: załącznik nr 2 
do SIWZ    
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8.1.2.  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.    

8.1.3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt od 4 do 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.     

8.1.4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.   

8.1.5. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.1.6. sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych 
do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty 
oraz zobowiązania i naleŜności - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie trzy lata obrotowe, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;  
- wymagane jest udokumentowanie średniego przychodu w kaŜdym z ostatnich trzech lat 
obrotowych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (na 
podstawie  „Rachunku zysku i strat” pozycja „Przychód  netto ze sprzedaŜy  i 
zrównanie z nim”) w wysokości nie mniejszej 25 000 000 PLN;   

8.1.7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  
wymagane jest dysponowanie własnymi środkami finansowymi  lub zdolnością kredytową 
w wysokości nie mniejszej  niŜ 4 000 000 PLN;  

8.1.8.  polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,  
 - wymagana kwota ubezpieczenia - co najmniej 3 000 000 PLN.  

8.1.9.  wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi 
ich naleŜyte wykonanie,   
- wymagane jest, by Wykonawca wykazał się wykonaniem jako Generalny Wykonawca 
(Lider Konsorcjum) robót obejmujących swym zakresem:  
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* linia kablowa SN 15 kV - trzy inwestycje; kaŜda o długości min. 1 km  
- wg wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ        

8.1.10. informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 
trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;       
- Wykonawca musi wykazać średnioroczne zatrudnienie na poziomie minimum 30 osób 
(zatrudnionych na podstawie umowę o pracę) w kaŜdym z podanych lat   
- wg wzoru: załącznik nr 4 do SIWZ   

8.1.11.  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia;  
 

 
 

STANOWISKO 

 
Wymaga-
na liczba 

osób 

 
Wymagane doświadczenie 

 

 

Kierownik budowy  - posiadanie uprawnień 
budowlanych do wykonawstwa wraz z 
zaświadczeniem o przynaleŜności do 
Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa. 
Grupa BHP bez ograniczeń, Grupa SEP E 
oraz D 

 

1 

Zatrudniony przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. Winien posiadać co najmniej 5 lat 
doświadczenia w kierowaniu budowami   
 

Jako kierownik budowy zrealizował 5 budów  

Brygadziści do budowy linii kablowej – 
grupa BHP bez ograniczeń, Grupa SEP E 
oraz D 

 

2 

 

 
 

KaŜdy z nich jako brygadzista  zrealizował 2 roboty 
z zakresu linii kablowej  SN 

 
 
 wg wzoru: załącznik nr 5 do SIWZ; do informacji winny być dołączone kopie 
odpowiednich dokumentów, tzn.  uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane 
rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, o których mowa  w ustawie Prawo budowlane), aktualnych dokumentów 
potwierdzających przynaleŜność do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa oraz 
dokumentów z zakresu BHP i SEP.      

8.1.12. oświadczenie o potencjale technicznym     
 - wg wzoru: załącznik nr 6 do SIWZ     

8.2.Dokumenty składane są przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. składane jest w oryginale.  

8.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

8.3.1. oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. winno być złoŜone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 
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8.3.2. dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.5. winny być złoŜone przez kaŜdego 
Wykonawcę; 

8.3.3. dokumenty wymienione w pkt 8.1.6. – 8.1.12. winny być złoŜone wspólnie przez   
wszystkich  Wykonawców – tzn. dokumentować spełnienie warunków łącznie przez 
Wykonawców 

8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – pełnomocnictwo 
naleŜy dołączyć do oferty. 

8.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu 
przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów przy uwzględnieniu dat ich 
sporządzenia oraz wymaganej treści. 

9. PODWYKONAWSTWO  
Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia podwykonawcom wykonania części 
zamówienia, lecz nie więcej niŜ 30%  wartości robót objętych zamówieniem.    

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT   

10.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. Oferta winna być kompletna, tj. zawierać wypełniony formularz 
„Oferta” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie wymagane 
załączniki.  Dodatkowym załącznikom (np. pełnomocnictwo dla tzw. Lidera Konsorcjum) 
naleŜy nadać kolejne nr od 13 
Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian we wzorach wymaganych formularzy i 
załączników. Strony oferty powinny być trwale ze sobą  połączone i kolejno ponumerowane. 
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, a kaŜdy dokument składający się na ofertę 
musi być czytelny.  

10.3. KaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę. KaŜda poprawka w treści ofert musi być parafowane przez Wykonawcę. 

10.4. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym (zabezpieczonym) opakowaniu opisanym: 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w Rzeszowie  
  35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

 
  Oferta przetargowa – przetarg nieograniczony  

  na wykonanie zadania pod nazwą : 
 

„Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami  kablowymi SN 15 kV z GPZ Rzeszów 
Zaczernie – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S1 - I etap  w miejscowości 

Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo Podkarpackie” 
znak postępowania: 1 /2008/BP 

 nie otwierać przed dniem 12 maja 2008r., godz. 1030 

10.5. Koszty związane ze złoŜeniem oferty oraz  zapoznaniem się z przedmiotem Zamówienia,  
w tym przeprowadzeniem  wizji lokalnej, ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
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11. SPOSÓB UZYSKANIA  SIWZ  ORAZ INFORMACJE NA TEMAT 
POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI   

11.1. SIWZ moŜna pobrać ze strony internetowej Zamawiającego – www.rarr.rzeszow.pl . 

 SIWZ w wersji papierowej Wykonawca moŜe takŜe pobrać  w siedzibie Zamawiającego,    
pok. 201, od poniedziałku do piątku  od godz. 900 – 1400. 

���� osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy 

���� przesyłką pocztową „za pobraniem”  – po uprzednim przesłaniu zamówienia na 
adres Zamawiającego . 

 Opłata za dokumentację projektową wynosi 600,00 netto, co stanowi 732,00 zł brutto. 
 Przy odbiorze osobistym opłata w kasie Zamawiającego. 
 Przy przesyłce pocztowej -  opłata „za pobraniem”. 

11.2.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje,  Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie na adres 
Zamawiającego lub faksem : 

−−−− faks nr 017/ 85 20 611 

11.3. Osobą upowaŜnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

  Pan Adam Markusiewicz - tel. 017/  86 76 255  

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY    

12.1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 

12.2.Cena oferty zostanie wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 
5.4.1. – 5.4.7. SIWZ i według schematu podanego w STO Wymagania Ogólne pkt 9 
podstawy Płatności. 

12.3. Tam, gdzie w  dokumentacji projektowej,  zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca urządzeń) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie 
urządzeń i materiałów równowaŜnych o takich samych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, które  zagwarantują realizację  robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na 
budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych 
od załoŜonych w wyŜej wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji 
projektowej.   

12.4.Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

13. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM      

13.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie 
złotych: pięćdziesiąt  tysięcy) przed upływem terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawcy mogą wnosić wadium w następujących formach:   
 - pieniądzu 

         - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
 kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

 - gwarancjach bankowych 
 - gwarancjach ubezpieczeniowych 
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2          
    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju       
    Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 
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13.3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 
BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY 
PBK S.A. I O/Rzeszów 
08 1060 0076 0000 3200 0029 9612  

Za datę wniesienia wadium uwaŜa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. 
datę faktycznego wpływu środków finansowych na podane konto Zamawiającego. 

13.4.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złoŜone w oryginale.   

13.5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium naleŜy złoŜyć w siedzibie  Rzeszowskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie przy ulicy Szopena 51 w Rzeszowie w 
pok. nr  201 , a jego kserokopię dołączyć do oferty. 

14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT   

 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Rzeszowie, ul. Szopena 51 w  pokoju 201 ,w terminie do 12 maja  2008r., do godziny 1000.    

15. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą     
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert.  

16. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT     
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Rzeszowie, ul. Szopena 51, w pokoju nr 209 w dniu 12 maja 2008r., o godzinie 1030.     
Otwarcie ofert jest jawne.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.     

17. KRYTERIA OCENY OFERT     
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.   
Maksymalną ocenę  P= 100 pkt. otrzymuje oferta z najniŜszą ceną brutto wykazaną  
w ofercie.   
Pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną wg 
wzoru:     
 Cena oferty o najniŜszej cenie brutto podlegającej ocenie    
 P =  ------------------------------------------------------------------   x 100pkt.    
 Cena brutto oferty badanej    
 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.    
   Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą  ilość punktów.    

 18. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY     

18.1. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy i ustala je 
w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej  w ofercie.    

18.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
najpóźniej w chwili zawarcia umowy w jednej lub kilku formach, o których mowa w pkt 
13.2. SIWZ, przy odpowiednim zastosowaniu pkt 13.3. i 13.4. 

18.3.  Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. Pozostałe 30 % 
wniesionego zabezpieczenia słuŜyć będzie Zamawiającemu zabezpieczeniu roszczeń z 
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tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

19. WZÓR UMOWY   

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy  
na zasadach określonych w SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

20. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKICH NALE śY DOPEŁNIĆ  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY .   | 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą złoŜy 
u  Zamawiającego przed podpisaniem umowy dowód wniesienia zabezpieczenia  
naleŜytego wykonania umowy. 

 Ponadto Wykonawca do dnia rozpoczęcia robót przedstawi Zamawiającemu dowód 
ubezpieczenia robót w zakresie objętym niniejszym zamówieniem na kwotę odpowiadającą 
110 % ich wartości. 

21.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ   

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny 
w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.     

21.2. Protest do Zamawiającego moŜna wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 
czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 
ustawy. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest 
uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł 
zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, oraz  postanowień SIWZ 
wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.    

21.3. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. 
 

ZAŁ ĄCZNIKI: 
 
1. oferta – wzór 
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór 
3. doświadczenie zawodowe - wykaz wykonanych robót budowlanych – wzór 
4. przeciętne zatrudnienie – wzór 
5. wykaz osób – wzór 
6. oświadczenie o potencjale technicznym – wzór 
7. umowa – wzór 
8. Projekt budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Rzeszów Zaczernie – 
rozdzielnia Główna RG PPNT  Jasionka – zasilanie rezerwowe miejscowość Rzeszów działki o 
numerach 360/1; 396/1; 359/4; 359/2; 254 obr. 216  
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9. Projekt budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Zaczernie – rozdzielnia  
główna RG PPNT Jasionka – zasilanie rezerwowe  
Zaczernie: działki o numerach 2814, 2769 (dr), 2768/19, 2766, 2767, 2768/9, 2723(dr), 1954, 
1952/3, 1952/2, 1952/1, 1953/1, 1955/3, 1955/1 1956, 1635/2, 1005/2, 996/3, 996/2, 996/1, 1/8 
obr. Zaczernie jedn. ew. Trzebownisko 
Nowa Wieś: działki o numerach: 753/3, 327/4, obręb Nowa Wieś jedn. ewid. Trzebownisko 
Jasionka: działki o numerach 1867/129, 1867/134, 1867/132, 1867/131, 1867/125 obręb Jasionka 
jedn. ewid. Trzebownisko 
Tajęcina działka nr 425/5 obręb Tajęcina jedn. ewid. Trzebownisko 

10. Projekt budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Rzeszów Zaczernie 
rozdzielnia główna RG – PPNT Jasionka – Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 869 w km 2+800 

11.Projekt wykonawczy – budowa 2 linii kablowych SN 15kV GPZ Zaczernie – rozdzielnia 
główna RG PPNT Jasionka  

12.Przedmiar robót – 2 linie kablowe SN 15 kV GPZ Zaczernie – RG PPNT Jasionka – zasilanie 
rezerwowe  

13.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

14. STO Wymagania Ogólne  



Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
 

OFERTA 
 

NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:  
 
„Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 15 kV z GPZ 
Rzeszów Zaczernie - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa 1 – I etap   
w miejscowości Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo 
Podkarpackie” Realizacja projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  
Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw  - lata 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozwój 
przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia 
biznesu, Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 

 
znak postępowania:  1/2008/BP 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w Rzeszowie  
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51  

  
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:  
 

Lp. Nazwa (wy) Wykonawcy (ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
   
   
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW :  

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  

4. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczamy, Ŝe:  

4.1. akceptuję(my) treść i postanowienia  SIWZ dla niniejszego Zamówienia, 

4.2.  gwarantuję(my) wykonanie całości Zamówienia zgodnie z treścią 
SIWZ 

4.3.  cena ryczałtowa Oferty za realizację Zamówienia wynosi  
brutto ................................ PLN 
(słownie brutto ........................................................................................... PLN) 

4.4.  akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń Wzór Umowy  



4.5. w przypadku uznania niniejszej Oferty za najkorzystniejszą , Umowę zobowiązuję 
(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, które zostaną wskazane przez 
Zamawiającego. 

4.6. (nie zamierzam(y) powierzać Ŝadnej części niniejszego Zamówienia 
Podwykonawcom) / (następującą część niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć Podwykonawcom)      
 

Lp. Nazwa i adres Podwykonawcy wraz z opisem zlecanych zadań  

  

  

      
5.    PODPIS(Y) 

 
 
 
 

Lp 

 
 
 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 
upowaŜnionej 

(ych) do podpisa- 
nia niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawców 

Podpisy  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 
 
 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

 
 
 

Miejscowość 
i data 

      
      
 
ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY, STANOWIĄCYMI JEJ INTEGRALNĄ 
CZĘŚĆ SĄ: 
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej; 
3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt od 4 do 8 ustawy; 
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy; 
5. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego; 
6. sprawozdania finansowe albo inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i 
naleŜności Wykonawcy;  
7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
  w których Wykonawca posiada rachunek; 
8. polisa lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od    
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym 
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia; 
9. doświadczenie zawodowe; 
10. przeciętne zatrudnienie; 
11. wykaz osób; 
12. potencjał techniczny; 
13. …………………… 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do oferty  

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn:  
 

„Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 15 kV  
z GPZ Rzeszów Zaczernie - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S1  
– I etap  w miejscowości Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo 

Podkarpackie” 

 

 

oświadczamy, Ŝe: 

 

1. posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności i czynności  
 w  zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia; 

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
 technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
 zamówienia; 

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2008 roku 

 

___________________________ 

                          (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1) PZP 



 
Załącznik nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 9 do oferty  

 

 

dot. oferty na realizację zadania pn.: 
„Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 15 kV  

z GPZ Rzeszów Zaczernie - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S1  
– I etap  w miejscowości Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo 

Podkarpackie” 

 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

Opis zrealizowanych robót budowlanych potwierdzający 
doświadczenie, o którym stanowi pkt 8.1.9. SIWZ 

Czas realizacji 

 1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6.   

7.   

 
W załączeniu dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie w/w robót. 

__________________ dnia __ __ 2008 roku 

 

___________________________ 

                         (podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 



 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
Załącznik nr 10 do oferty  

 

 

 

 

dot. oferty na realizację zadania pn.: 
„Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 15 kV  

z GPZ Rzeszów Zaczernie - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S1  
– I etap  w miejscowości Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo 

Podkarpackie” 
 
 
 

Rok Liczba zatrudnianych pracowników  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2008 roku 

 

  __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   

 
   
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 

 



 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Załącznik nr 11 do oferty  

dot. oferty na realizację zadania pn.: 
„Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 15 kV  

z GPZ Rzeszów Zaczernie - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S1  
– I etap  w miejscowości Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo 

Podkarpackie” 
 

1. ………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Kierownik Budowy 
 (stanowisko) 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji Nazwa i adres 

Zamawiającego 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

W załączeniu : 
− uprawnienia budowlane 
− aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB 
− dokumenty z zakresu BHP i SEP 

   

............................................................ 
                Podpis pracownika 
 

__________________ dnia __ __ 2008 roku    

              __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WYKAZ OSÓB 

 



2. ………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Brygadzista  do budowy linii kablowej 
 (stanowisko) 

 

 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji  

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

   

 

 

  

 

W załączeniu : 

− dokumenty z zakresu BHP i SEP 

 

 

............................................................ 
                Podpis pracownika 
 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2008 roku 

 

  __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. ………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

Brygadzista  do budowy linii kablowej 
 (stanowisko) 

 

 

 
Doświadczenie zawodowe – opis zrealizowanych zadań 

odpowiadających pkt 8.1.11. SIWZ 
Czas realizacji  

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

   

 

 

  

 

W załączeniu : 

− dokumenty z zakresu BHP i SEP 

 

 

............................................................ 
                Podpis pracownika 
 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2008 roku 

 

  __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

Załącznik nr 12 do oferty  

 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn: 
 

„Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 15 kV  
z GPZ Rzeszów Zaczernie - Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S1  
– I etap  w miejscowości Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo 

Podkarpackie” 
 

oświadczamy, 
 

 
Ŝe dysponujemy potencjałem technicznym, tzn. posiadamy jednostki sprzętu i środki 

transportu gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2008roku 

 

  __________________________________ 
            (podpis Wykonawcy)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ TECHNICZNY 

 



 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Umowa nr RARR/BP/……………./2008 

 
 

zawarta w Rzeszowie, w dniu ……………….. pomiędzy: 
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie,  
ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 
690260330, kapitał zakładowy 8.691.000 zł. (opłacony w całości), 
reprezentowaną przez: 
 1.  Waldemara  Pijara  –  Prezes Zarządu  

2. Janusza Ramskiego   –  Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a 
…………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”    

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod 
nazwą „Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 15kV z GPZ 
Rzeszów Zaczernie – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S1 - I etap  w 
miejscowości Jasionka i Tajęcina, Gmina Trzebownisko, Województwo Podkarpackie”. 

2. Wybór Wykonawcy nastąpił w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 164, 
poz. 1163 z późn. zm.). 

3. Zadanie realizowane jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw – lata 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości 
i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3. 
Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.    

§ 2.   

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dokumentacją projektową obejmującą: 



1.1.  Projekt budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Rzeszów Zaczernie – 
 rozdzielnia Główna RG PPNT  Jasionka – zasilanie rezerwowe miejscowość Rzeszów 
 działki o numerach 360/1; 396/1; 359/4; 359/2; 254 obr. 216  

1.2.  Projekt budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Zaczernie – 
 rozdzielnia  główna RG PPNT Jasionka – zasilanie rezerwowe – załącznik nr  
 Zaczernie: działki o numerach 2814, 2769 (dr), 2768/19, 2766, 2767, 2768/9, 
 2723(dr), 1954, 1952/3, 1952/2, 1952/1, 1953/1, 1955/3, 1955/1 1956, 1635/2, 1005/2, 
 996/3, 996/2, 996/1, 1/8 obr. Zaczernie jedn. ew. Trzebownisko 
 Nowa Wieś: działki o numerach: 753/3, 327/4, obręb Nowa Wieś jedn. ewid. 
 Trzebownisko 
 Jasionka: działki o numerach 1867/129, 1867/134, 1867/132, 1867/131, 1867/125 
 obręb Jasionka jedn. ewid. Trzebownisko 
 Tajęcina działka nr 425/5 obręb Tajęcina jedn. ewid. Trzebownisk  

1.3. Projekt budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Rzeszów Zaczernie 
 rozdzielnia Główna RG – PPNT Jasionka – Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 869 
 w km 2+800 

1.4. Projekt wykonawczy – budowa 2 linii kablowych SN 15kV GPZ Zaczernie – 
 rozdzielnia główna RG PPNT Jasionka  

1.5. Przedmiar robót – 2 linie kablowe SN 15 kV GPZ Zaczernie – RG PPNT Jasionka – 
 zasilanie rezerwowe  

1.6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   

1.7.  STO Wymagania Ogólne  
 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe całość dokumentacji składającej się na Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz złoŜona przez niego oferta stanowią nierozerwalną część 
niniejszej umowy. 

§ 3.    

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 czerwca 2008r.  

§ 4. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
……………………… brutto (słownie: …………………………………………………..). 
2. Wynagrodzenie, o którym stanowi ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
3. Płatność wynagrodzenia podzielona zostanie na dwie równe części: 
- pierwsza płatna po zrealizowaniu 50 % zakresu rzeczowo-finansowego wynikającego ze 
„Szczegółowego harmonogramu robót i płatności” opracowanego i dostarczonego 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, jak określono w pkt 5.1. STO Wymagania 
Ogólne; 
- druga płatna po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 
po protokolarnym odbiorze danej części robót w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  
 
 
 



§ 5. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3 % wartości 
kwoty określonej w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia. JeŜeli 
jednak nie pokryje ona w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie on 
uprawniony do Ŝądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonej kary. 

§ 6.     

Wykonawca zobowiązany jest do dnia rozpoczęcia robót ubezpieczyć ich prowadzenie na 

kwotę odpowiadającą 110 % ich równowartości oraz przedstawić dowód Zamawiającemu.  

§ 7. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady i usterki w przedmiocie 
umowy zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony 
lub wynikający z przeznaczenia.  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie 
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.  

§ 8. 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w kwocie 
………………….  w postaci …………………….., co odpowiada wysokości 5 % ceny 
całkowitej brutto podanej  w ofercie.    
2. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. Pozostałe 30 % 
wniesionego zabezpieczenia słuŜyć będzie Zamawiającemu zabezpieczeniu roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006, nr 156, poz.1118 z późn. zm.). 

§ 10. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 11. 

W sporach powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd 
według siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron.  
 
 
  Zamawiający        Wykonawca 
 


