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IZ/341/10/2010 
 

ZA M A W I A J Ą C Y: 

GMINA JELCZ-LASKOWICE 

UL. WITOSA 24 

55-230 JELCZ-LASKOWICE 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

 
 

TERMOMODERNIZACJA  12 BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH 
UJĘTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  DLA 

MIASTA JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2008-2015 
 

 
 
 
          Zatwierdził: 
 
        ……………………………..                                 
         
 
 
 
 
 
Jelcz-Laskowice, dnia  14.07.2010 r. 
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 
2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
GMINA JELCZ-LASKOWICE 
ul. W.Witosa 24  
55-230 Jelcz-Laskowice 
 
Strona www.jelcz-laskowice.umig.gov.pl  
Godziny urzędowania: codziennie od   7.30    do    15.30 
                                    w środy      od   8.30     do    16.30 
nr  faksu ; 71 3817143 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest:  

1.  Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy 
ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A: 

2. Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. 
Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych 

 
 Zakres robót do wykonania : 
BUDYNEK 1:  ul. Techników 19-21 w Jelczu-Laskowicach  
Wysokość budynku    15,20 m 
Kubatura budynku:     7.100 m3 
Powierzchnia dachu:     435,5 m2 
Ilość kondygnacji:                                                5  
 
Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną twardą grubości 15 cm.  
Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wykonanie instalacji 
odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: w ramach zakresu robót objętym przetargiem nie wykonuje się stolarki drzwiowej i 
okiennej (pozycje przedmiaru. Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania 
 ( naleŜy zachować kolorystykę ścian). 
 
BUDYNEK 2:  ul. Techników 22-24 w Jelcz-Laskowicach  
Wysokość budynku    15,11 m 
Kubatura budynku:             16.872 m3 
Powierzchnia dachu:            1.044,1 m2 
Ilość kondygnacji:                                                 5  
 
Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej grubości 
minimalnej 14 cm.  
Wzmocnienie płyt osłonowych z zastosowaniem kotew na ścianach zewnętrznych.  
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Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian: malowanie farbą silikonową. Wymiana 
stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( naleŜy zachować 
kolorystykę ścian) 
 
BUDYNEK 3:  ul. Techników 23-25-27 w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku    15,30 m 
Kubatura budynku:     7.068 m3 
Powierzchnia dachu:     417,9 m2 
Ilość kondygnacji:                                                5  
 
Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej grubości 20 cm. 
Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wykonanie instalacji 
odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: w ramach zakresu robót objętym przetargiem nie wykonuje się stolarki drzwiowej i 
okiennej. Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( naleŜy zachować 
kolorystykę ścian) 
 
 
 
BUDYNEK 4: ul. Techników 29-29A w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku    17,22 m 
Kubatura budynku:              16.869 m3 
Powierzchnia dachu:             1.009,3 m2 
Ilość kondygnacji:                                                5  
 
Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 
minimum15 cm.  Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian farbą silikonową. 
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz częściowe zamurowanie otworów. Wykonanie 
instalacji odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania( naleŜy zachować 
kolorystykę ścian) 
 
 
 
BUDYNEK 5:  ul. Techników 3 w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku    9,30 m 
Kubatura budynku:              8.576 m3 
Powierzchnia dachu:           1.045,5 m2 
Ilość kondygnacji:                                              2  
 
Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 
cm.. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana 
rynien. 
 
Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania ścian farba silikonową. 
 
BUDYNEK 6:  ul. Techników 5 w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku                 9 m 
Kubatura budynku:           8.476 m3 
Powierzchnia dachu:        1.041,3 m2 
Ilość kondygnacji:                                            2  
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Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 
minimum 15 cm. Docieplenie ścian metodą BSO. Wykończenie ścian farbą silikonową. 
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( naleŜy zachować 
kolorystykę ścian) 
 
 
BUDYNEK 7:  ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku    9,20 m 
Kubatura budynku:              7.679 m3 
Powierzchnia dachu:           1.022,5 m2 
Ilość kondygnacji:                                              2  
 
Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 
minimum15 cm.  
Docieplenie ścian metodą BSO.  Wykończenie ścian tynk akrylowy. Wymiana stolarki 
drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: Nie wykonuje się przy pracach elewacyjnych boniowania ( naleŜy zachować 
kolorystykę ścian) 
 
 
BUDYNEK 8:  ul. Techników 18 w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku      10,0 m 
Kubatura budynku:     8.090 m3 
Powierzchnia dachu:            1.032,5 m2 
Ilość kondygnacji:                                                2  
 
Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 
cm. Wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana 
rynien. 
 
Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym docieplenia ścian i wykończenia ścian 
tynkiem.  
 
BUDYNEK 9:  ul. Techników 20 w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku    10,0 m 
Kubatura budynku:              8.289 m3 
Powierzchnia dachu:           1.029,5 m2 
Ilość kondygnacji:                                              2  
 
Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej o grubości 20 
cm. Wymiana stolarki drzwiowej. Wykonanie instalacji odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: Nie wykonuje się prac elewacyjnych, w tym docieplenia ścian i wykończenia ścian 
tynkiem.  
 
BUDYNEK 10: ul. Działowa 1-2-3 w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku    7,80 m 
Kubatura budynku:     4.404 m3 
Powierzchnia dachu:     505,6 m2 
Ilość kondygnacji:                                                2  
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Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną o grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie 
papą termozgrzewalną. 
Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: Nie wykonuje się stolarki drzwiowej. Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym 
malowania elewacji farbami silikonowymi.  
 
BUDYNEK 11:  ul. Działowa 4-5-6 w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku    7,80 m 
Kubatura budynku:             4.404 m3 
Powierzchnia dachu:                       505,6 m2 
Ilość kondygnacji:                                              2  
 
Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną o grubości 15 cm oraz dwukrotne pokrycie 
papą termozgrzewalną. 
Wymiana stolarki drzwiowej. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami 
silikonowymi. 
 
BUDYNEK 12:  ul. Działowa 7-8-9 w Jelczu-Laskowicach 
Wysokość budynku    7,80 m 
Kubatura budynku:              4.404 m3 
Powierzchnia dachu:              505,6 m2 
Ilość kondygnacji:                                               2 
 
Docieplenie stropodachu od góry wełną mineralną twardą grubości 15 cm oraz dwukrotne 
pokrycie papą termozgrzewalną.  
Wymiana stolarki drzwiowej. Odtworzenie instalacji odgromowej, wymiana rynien. 
 
Zmiany: Ne wykonuje się prac elewacyjnych, w tym malowania elewacji farbami 
silikonowymi. 
 
 
Uwaga : ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANEW OBIEKTACH  ZAMIESZKANYCH   
 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 
1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz 
ppoŜ., 
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie 
dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 
3) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 
4) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 
5) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej 
do dnia odbioru końcowego. 
3. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione 
przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąŜy obowiązek dokonywania 
uzgodnień z właścicielami posesji  dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz 
ponoszenia kosztów z tym związanych. 
4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu 
odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 
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- nadzoru nad bhp, 
- ustalania i utrzymywania porządku, 
- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 
- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i 
prób dotyczących realizowanego zamówienia . 
5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w: 

1) dokumentacji projektowej 
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

.Zamawiający dysponuje przedmiarami robót ,które załącza do SIWZ jako materiał poglądowy. 
Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę 
ryczałtową naleŜy określić na podstawie dokumentacji projektowej STW i OR, SIWZ i wizji  w 
terenie. 
  
6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5, stanowią załączniki do SIWZ. 
7. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający posiada zgłoszenie robót  oraz pozwolenie na 
budowę 
8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 
okres  60 miesięcy  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

9. Wspólny Słownik  Zamówień Publicznych ( CPV) 
45210000-2 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
  
Wymagany termin realizacji zamówienia:  24 miesiące od daty podpisania umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym . 
 
V.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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  
 
oraz spełniają warunki szczegółowe: 
-  wykonali co najmniej 4 roboty remontowo -budowlane  w budynku o  kubaturze co najmniej 
8000m3 polegające  na  wykonaniu docieplenia  w tym: 
a)  co najmniej 1  robotę polegającą na dociepleniu stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu 
wełny mineralnej , 
b) co najmniej  2 roboty  polegające na docieplenie ścian metodą BSO 
- dysponują osobą   , która będzie  pełnić funkcję kierownika budowy  posiadającą  uprawnienia 
budowlane w zakresie  konstrukcyjno-budowlanym  

-  posiadają opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niŜ  2 000 000 zł 

- posiadają  środki finansowe lub zdolność kredytową  na kwotę co najmniej 1 000 000zł  
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Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w 
oparciu o informacje zawarte w złoŜonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 
VI SIWZ. 
 
VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU.  
 
Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 
 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi 
załączyć następujące oświadczenie oraz dokumenty: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ  
2) wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika wykonanie,  
co najmniej 4 robót  remontowo -budowlanych  w budynku o  kubaturze co najmniej 8000m3 
polegających   na  wykonaniu docieplenia  w tym: 
a)  co najmniej 1  robotę polegającą na dociepleniu stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu 
wełny mineralnej , 
b) co najmniej  2 roboty  polegające na docieplenie ścian metodą BSO 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe 
w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
zakończone. 

3) oświadczenie (Załącznik nr 6 do SIWZ), Ŝe osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika 
budowy   posiada  uprawnienia budowlane w zakresie  konstrukcyjno-budowlanym ( kierownik 
budowy), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót) oraz w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik 
robót) 
5) opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niŜ  2 000 000 zł. Do polisy naleŜy załączyć 
potwierdzenie zapłaty składek. 
6)Informację banku, lub innej jednostki, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą  
wysokość posiadanych środków  finansowych  lub zdolność kredytową Wykonawcy ( 1 000 000zł.), 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
 
 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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.      
    
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
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w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 
2)   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających odpowiednio, 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
 
Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być 
przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę( y) upowaŜnioną do podpisu z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”    
Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy 
przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do 
jej prawdziwości, a zamawiający nie moŜe sprawdzić jej autentyczności w inny sposób. 
Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi 
wynikać z załączonych do oferty dokumentów.  
 
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące 
wymagania: 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego 
wynika pełnomocnictwo. 
3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wykonawców, o których mowa w pkt 1. 
4. Podmioty występujące wspólnie muszą złoŜyć odrębne dla kaŜdego podmiotu dokumenty dotyczące 
części VI SIWZ pkt. 2 ppkt 1-6. 
5. Dokumenty wymienione w części VI SIWZ pkt 1 ppkt 1-5 SIWZ podmioty występujące wspólnie 
muszą łącznie spełniać wymagane warunki. 
6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 
występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze 
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skutkiem dla mocodawców. 
 
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
2. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  
 
Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz oferty- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
2. Dokumenty określone w części VI SIWZ 
3. Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 

złoŜony na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca, który nie 
przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego 
dokumentu) 

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 
innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany.  

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy 

6. Podpisany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ  
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie załoŜeń zał. nr 8 do SIWZ  
 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW,  A 
TAK śE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI.  
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŜ 
przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji drogą faksową. JeŜeli zamawiający lub wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania 
przetargowego są: 
1 inŜ. Małgorzata Łubkowska – sprawy proceduralne -71 38171 43 
2. mgr Ewelina Regec         -  sprawy merytoryczne -71 38171 29 
w  godz.8-15 w dni robocze 
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Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 
Wykonawca moŜe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując 
swoje zapytanie na piśmie, faksem na adres zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy  
ul.Witosa 24 
55-230 Jelcz-Laskowice 
Nr faksu : 71 3817152 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, Ŝe zapytanie dotyczące treści SIWZ 
wpłynie do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego 
terminu składania ofert. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŜe zmienić 
treść SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. Dokonaną modyfikację a takŜe informację o 
przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie przekaŜe wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 80 000,00 zł.  
(słownie: osiemdziesiąt   tysięcy złotych). 
Wykonawca wnosi wadium: 
- w pieniądzu, sposób przekazania:  na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 
39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 
l w jednej  lub kilku z poniŜej podanych form: 
 1)  w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,  
 2)  w gwarancjach ubezpieczeniowych 
3) w 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.).  

 
Sposób przekazania:  oryginał  dołączyć do oferty  Przy czym za termin wniesienia wadium w formie 
przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeŜeń.  
 
IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem 
terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŜa zgody na 
złoŜenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta 
powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. 
3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać 
oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę moŜe podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeŜeli  do 
oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. 
Dokument pełnomocnictwa musi być złoŜony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność 
z oryginałem kopii. 
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4. Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.  
Dokumenty złoŜone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i 
poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŜe sprawdzić jej 
autentyczności w inny sposób. 
5. Wszystkie dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 
zastrzeŜonych przez składającego ofertę. 
6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w 
terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone 
jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały. 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz 
oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – Termomodernizacja-LPR”” z dopiskiem: 

- nie otwierać przed  04.08. 2010r. do godz. 1000 
 
W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską naleŜy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA 
PRZETARGOWA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 
 
Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Oferty nale Ŝy składa ć w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Urz ędu Miasta i 
Gminy, nie pó źniej ni Ŝ do dnia  04.08. 2010 r . do godz. 9 30 w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Jelczu-Laskowicach , ul Witosa 24 sekretariat  
 
Publiczne otwarcie zło Ŝonych ofert jest jawne i nast ąpi w dniu upływu ostatecznego 
terminu składania ofert.  o godz. 10 00  w siedzibie Zamawiaj ącego przy ul. Witosa 24 pok 
11a 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.  

1) Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę ryczałtową netto oraz brutto  
(z podatkiem VAT) wyraŜoną w złotych polskich, która nie będzie uzaleŜniona od zmiany 
kursów walut obcych i nie ulegnie podwyŜszeniu. 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca 
nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenie, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie 
moŜna przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3) W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 
określonego w STW i OR oraz dokumentacji projektowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu 
ryczałtowym ,Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego  Ŝadne roszczenia z 
powyŜszego tytułu, a w szczególności  roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie 

4) W związku z powyŜszym cena ofert musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej ,SIWZ jak równieŜ 
koszty w niej nie ujęte a bez których nie moŜna wykonać zamówienia. 

5) Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyŜszym zaleca się , aby Wykonawca bardzo szczegółowo 
sprawdził w  terenie warunki wykonania  przedmiotu zamówienia. 

6) Kosztorysy na podstawie ,których Wykonawca dokonał wyceny ceny ofertowej nie 
naleŜy dołączać do oferty .Zamawiający uzna, Ŝe podana w ofercie cena ryczałtowa jest 
prawidłowa bez względu na sposób jej wyliczenia. Kosztorysy ofertowe  będą 
załącznikiem do umowy. 

7) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług. 
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        8) Nie dopuszcza się moŜliwości udzielania upustu w cenie oferty w stosunku do kwoty 
wynikającej z kosztorysu ofertowego. 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
                                Cena - 100 %  
 
Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniŜszą całkowitą cenę brutto 
za wykonanie robót, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniŜszym wzorem: 
 
                                                 C min 
                            cena   Pc = ----------- x 100 
                                                   C 
gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie 
          C min- najniŜsza z cen w podanych ofertach 
          C – cena podana w badanej ofercie 
 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub 
z większą dokładnością, jeŜeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje róŜnica 
w ilości przyznanych punktów. 
Oferta moŜe uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  
1. Z wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, nie później jednak niŜ 
przed upływem terminu związania ofertą. 
3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie 
traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w 
ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA 
UMOWY  
 
1. Zamawiający zaŜąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy. 
3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
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Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego: BS Oława Oddział Jelcz –Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 
7563 0002 
5. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 
6. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
7. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, w 
przypadku braku roszczeń ze strony zamawiającego. 
 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓW IENIA  
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” 
 
XVII. OPIS CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 
XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMA WIAJ ĄCY 
ZAWRZE UMOW Ę RAMOWĄ, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE 
UMOWY RAMOWEJ  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.    
 
XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE ŁNIAJ ĄCYCH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6  
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
ustawy. 
 
XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JE śELI 
ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXI. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM I WYKONAWC Ą, JEśELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH  
Rozliczenia między zamawiającym z przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
 
XXII. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY  
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyraŜoną na piśmie pod 
rygorem niewaŜności w następujących przypadkach: 
1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: 
a) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych – o czas prowadzenia tych robót, 
b) zawieszenia robót przez zamawiającego 
c) siły wyŜszej 
2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 
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3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemoŜliwiających 
naleŜyte wykonanie obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak 
przypadku kaŜda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru 
oferty w postępowaniu przetargowym. 
 
XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXIV. WYSOKO ŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, JEśELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXV. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 
późn. zm.).    
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O F E R T A    P R Z E T A R G O W A 
 
 

        Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

Nazwa wykonawcy………………………….………………………………………………… 

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

Adres  wykonawcy……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu / fax …………………………………………………………………………… 

Strona internetowa....................................................................................................................... 
NUMER  REGON...................................................................................................................... 
NUMER NIP.............................................................................................................................. 

 

Formularz ofertowy  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn  

 
TERMOMODERNIZACJA  12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

UJĘTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  DLA 
MIASTA JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2008-2015 

 
 

 
Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia za cenę ryczałtową: 

    -   cena brutto................……………………........................................................…zł 
       (słownie:………………………………..……………………...................................... 
        .......................................................................................................................................) 
 
             w tym:  
      a)   podatek VAT ( .......% )………………..........................................................................zł 
             ( słownie: …………………………………………………….................................... 
               ...................................................................................................................................) 
 
      b)    cena netto ................................................................................. ………………..zł 
             ( słownie:…………………………………………………....................................… 
                ..................................................................................................................................) 
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Lp. Budynek Cena netto    zadania  Cena brutto 

1. Ul. Techników 3   

2. Ul. Techników 18   

3. Ul. Techników 20   

4. Ul. Techników 22-24   

5. Ul. Techników 23-27   

6. Ul. Techników 29-29A   

7. Ul. Techników 16    

8. Ul. Działkowa 1-2-3   

9. Ul. Działkowa 4-5-6   

10. Ul. Działkowa 7-8-9   

11. ul. Techników 19-21   

12. Ul. Techników 5   

 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w ofercie na podstawie 

danych wyjściowych do kosztorysowania tj: 
a) stawki roboczogodziny kosztorysowej-..............................................zł 
b) wskaźnika kosztów pośrednich- .........................................................% 
c) wskaźnika kosztów zakupu materiałów...............................................% 
d) wskaźnika zysku -................................................................................%.   

            z podaniem czynników od jakich są one obliczane. 
Kosztorysy ofertowe zostaną,,  dołączone do umowy. 
3.    Wskaźniki określone w ust. 2 nie ulegną zmianie w czasie realizacji umowy i obowiązywać będą 
równieŜ dla ewentualnych robót  zamiennych  
4. Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest  
Pan / i / ................................................................................................... 
tel. kontaktowy ......................................................................................................... 
5.Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / 
lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej 
przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) 
 jest: ........................................................................................................................ 
Stanowisko: .......................................................................................................................... 
Imię i nazwisko .................................................................................................................... 
Tel ......................................................fax............................................................................. 
 
………………………………………                  ……………………………………………….. 

(miejscowość i data)                 (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 

6. Oświadczamy, iŜ zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich Ŝadnych zastrzeŜeń, 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
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7. Oświadczamy, Ŝe podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do 
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania 
umowy. 

8.Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ (tj. w ciągu 3 
miesięcy od daty podpisania umowy.) 

9.Oświadczamy, Ŝe na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy 5 lat gwarancji, licząc od dnia 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

10.Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ. 

  

11. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

12. Oświadczamy, Ŝe wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta 
składa się z …….. stron. 

13. Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do: 

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

- wpłaty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto) 
w kwocie ............................................ zł w formie ................................................................., 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 
Tel…………………………..………FAX. …………………………………………………. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                 (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

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

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: 

TERMOMODERNIZACJA  12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
UJĘTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  DLA 

MIASTA JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2008-2015 
 
 
 
Oświadczam(y), Ŝe spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

3) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 
4) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 
5) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  
 

6) sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 

oraz złoŜyłem (liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków. 
 
 

……………………………………………….. 
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 

……………………………………. 
( miejscowość, data) 

……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 
 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  
W postępowaniu na : 

TERMOMODERNIZACJA  12 BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH 
UJĘTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  DLA 

MIASTA JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2008-2015 
 
 

Nazwa zadania 
i zakres robót 

Wartość robót  Data i miejsce 
wykonania 

Zamawiający 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    

   
 
Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe w/w roboty budowlane zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. 
 
 

…………………………………………………… 
( podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 

 
 
 
Uwaga: Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iŜ 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 wykonaniu zamówienia.  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

………………………………….. 
( miejscowość, data)  

 
 
…………………………………… 
( nazwa i adres wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY  

W OKOLICZNO ŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO 
ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

 
TERMOMODERNIZACJA  12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

UJĘTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  DLA 
MIASTA JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2008-2015 

 
 

 
Oświadczam (y) , Ŝe brak w stosunku do mnie ( nas) podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi, Ŝe z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienaleŜycie, jeŜeli 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 sadu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie 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 prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo  skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
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związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym 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, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mającym 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 prace zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mającym 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 prace zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mającym 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.  

 
 
 

………......…………………………….. 
( podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
…………………………………. 

( miejscowość, data) 
 
 
…………………………………………….. 
( nazwa i adres wykonawcy) 
 
 

Dane dotyczące podwykonawcy 
W postępowaniu na : 

TERMOMODERNIZACJA  12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
UJĘTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  DLA 

MIASTA JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2008-2015 
 
 
 
Lp. 
 

Rodzaj powierzonej części zamówienia Wartość powierzonej części 
zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
JeŜeli wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, wykonawca nie 
składa niniejszego załącznika. 
 

….....…………………………………….. 
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Oświadczam, Ŝe Pan/Pani …………………………………………………………………… 
 
który/a będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia pn.  
 

TERMOMODERNIZACJA  12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
UJĘTYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  DLA 

MIASTA JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2008-2015 
 
 
 
na stanowisku ………………………………………………………………………………….. 
 
posiada uprawnienia …………………………………………………………………………… 
 
w specjalności …………………………………………….nr…………………………………. 
 
 W/w osoba posiada aktualny wpis do właściwej izby inŜynierów budownictwa nr  
 
…………………………………………………………………………………………………   
 
 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty w postaci uprawnień 
oraz zaświadczenia o wpisie do właściwej izby inŜynierów budownictwa zostaną  przekazane 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

 
 
 
 
 
 
 

(podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

         

  

 UMOWA Nr 

na wykonanie robót budowlanych 

zawarta w dniu ………………2010r. w pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice, w  Jelczu-Laskowicach 

ul. Witosa 24 , reprezentowaną przez: 

Burmistrza                                -   Kazimierza Putyrę 
Przy  kontrasygnacie Skarbnika  -    Stanisławy Kapłon-Hutniczak 
 

zwaną dalej „Inwestorem”, 
a firmą  
…………………………..wpisaną do KRS Nr lub ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez …. pod numerem ewidencyjnym ….  
Regon …………..,   NIP…………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
reprezentowaną przez: 
1)                              – Pana ………………………………  
 
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego 
zawarto umowę o następującej treści:  

 
                                      ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY 
                                                           ARTYKUŁ 1 

                                                           DEFINICJE 

Określenia uŜyte w Umowie mają następujące znaczenie: 
„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron 
wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 
„Roboty budowlane” – budowla a takŜe prace polegające na montaŜu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 
647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie. 
„Siła wyŜsza” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemoŜliwe do zapobieŜenia np. 
wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze. 
„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 
„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 
”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uŜytkowania obiektów budowlanych. 
„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody 
badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: 
bezpieczeństwa pracy i uŜytkowania oraz ochrony Ŝycia, zdrowia, mienia i środowiska, 
z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 
wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-uŜytkowych 
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surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 
głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 
technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 
wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków 
wykonania i odbioru, a takŜe metod badań przy odbiorze robót budowlano-montaŜowych, 
dokumentacji technicznej. 
„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
                        ARTYKUŁ 2 
                                               PRZEDMIOT UMOWY 
2.1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji pn. 

1.Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy 
   Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A: 
2.Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i  
    ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych 

 
 
2.2.Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach  
niniejszej umowy oraz w: 
-projekcie budowlanym  
-specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 1 do umowy) 
-harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (Załącznik nr 2 do umowy) 
-złoŜonej ofercie (Załącznik nr 3 do umowy) stanowiących integralne części niniejszej 
umowy. 
2.3 Szczegółowy zakres robót został ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym  
opracowanym na podstawie dokumentacji, specyfikacji technicznej oraz oferty Wykonawcy i 
stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 
2.4.Roboty budowlane określone w ust. 2.1 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją 
techniczną i przepisami prawa budowlanego. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE 

                                                           ARTYKUŁ 3  
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE 

3.1 Instrukcje 
3.1.1.JeŜeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach 
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od 
dnia zakończenia robót. 
3.1.2.JeŜeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt. 3.1.1, 
Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1 % wartości umowy do momentu 
wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji. 
 3.1.3.NiezaleŜnie od celu, w jakim inwestor zamierza uŜyć rzeczone materiały i części, do 
których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i 
składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę przy 
transporcie na odległość do 500 m, chyba Ŝe wskazano inaczej w ofercie. 
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                                         ARTYKUŁ 4  
   SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

4.1.Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego 
4.1.1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne 
kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 
-wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu naleŜytej staranności określonej w art. 355 
§ 2 Kodeksu cywilnego, 
-informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na kaŜde 
Ŝądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań. 
4.1.2. Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawowany będzie przez Pana  ….zam. …. 

posiadającego uprawnienia ………..   
4.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie Pan ………………. 
zam. …., posiadający uprawnienia budowlane …………….wydane przez ………………,  
4.1.4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa 

Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
 
4.2. Obowiązki inwestora 
4.2.1.Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlano- 
wykonawczego,   dziennika budowy, terenu budowy  w terminie do dnia  ………………r. 
4.2.2JeŜeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, to 
zostaje uznane, Ŝe Inwestor opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań. 
4.2.3.Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi aŜ do 
chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 
 
4.3. Obowiązki wykonawcy 
4.3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 
1) projektem budowlano –wykonawczym opracowanym przez  NOWOCZESNE BIURA.PL 
55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Wrocławska 72 
2) pozwoleniem na budowę  oraz zgłoszeniem robót. 
3) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi 
wymagań technicznych, 
4)  ze złoŜoną ofertą,  
5)  ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , 
6)  zasadami sztuki budowlanej. 
4.3.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących  
jego własność. 
4.3.3. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiadać świadectwa  
jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

a) Polskim Normom, 
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej, 
c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 
Na kaŜde Ŝądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 
zgodnie z prawem budowlanym. 
4.3.4. JeŜeli Inwestor zaŜąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to  
wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić. 
4.3.5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 
a) pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – 
o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół 
konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu 
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ofertowego), 
b) o zagroŜeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót,  
opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany 
umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć 
zapobiegających zagroŜeniom. 
4.3.6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem  
ofertowym oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania 
dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. 
4.3.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
a) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zuŜycia, 
b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy3, 
d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 
– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
e) demontaŜu, napraw, montaŜu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 
  

f) wykonania badań, prób , jak równieŜ do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia 
robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 
g) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione słuŜby geodezyjne obejmującej 
wytyczenie oraz bieŜącą inwentaryzację powykonawczą, 
h) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania go do uŜytku, 
i) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
j) zapewnienia dozoru, a takŜe właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
k) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieŜąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
l) umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Inwestora,  
m) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
n) uczestniczyć w naradach z inwestorem. 
 
4.4. Zapewnienie bezpieczeństwa 
4.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie  
budowy. 
4.4.2. JeŜeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek  
zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 
4.4.3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. Podczas całego okresu robót 
Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów połoŜonych w pobliŜu terenu 
budowy. 
 
4.5. Ryzyko 
4.5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub 
utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 
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wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko 
Inwestora. 
4.5.2. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 
a) bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko 
wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich. Buntu, rewolucji,  
b) powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, 
zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników 
Wykonawcy) oraz skaŜeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub 
toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi  

                                                             ARTYKUŁ  5 
                                                               TERMINY 
 
5.1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu ……………………..  
Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu     
……………………………….. 
5.2.Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyŜszych terminów i wykonać przedmiot  
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie. 
5.3.Wykonawca przekaŜe w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy. 
5.4.Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego 
następującego po dniu doręczenia pisma. 
                                                  

          ARTYKUŁ 6  
                                                ODBIORY I PROCEDURA 
 
 
6.1.Protokół odbioru końcowego 
6.1.1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika  
budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące 
dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru, 

d) dziennik budowy, 
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami, 

f) protokóły badań i sprawdzeń, 
g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 

i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT). 
6.1.2. Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót  
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 
uczestników odbioru. 
6.1.3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 14 dni  
roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
6.1.4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez  
Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 
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6.2.Wady ujawnione w trakcie odbioru. 
6.2.1. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone  
wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad; 

2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Inwestor moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiające uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  
6.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad. 

 
ARTYKUŁ 7 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 
 

7.1.Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
-stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy; 
-przedłoŜenia Inwestora na jego pisemne Ŝądanie zgłoszone w kaŜdym czasie trwania 
Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 
prawidłowości wykonania Umowy. 

 
 
 
 

ARTYKUŁ 8 
GWARANCJA JAKOŚCI 

 
8.1.Wykonawca udziela  60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,  
liczonej od dnia odbioru końcowego.  
Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7  dni  
od dnia ich ujawnienia. 
8.2.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia  
zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 
8.3.Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między  
datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 
Wykonawcę i na jego koszt, jeŜeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 
Wykonawcy. 
8.5.Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu  
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 
upływie okresu gwarancji. 

 
ARTYKUŁ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU            
NIENALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 
będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym 
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za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołoŜenia naleŜytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy. 

 
ARTYKUŁ 10 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 
 

10.1.Kary umowne 
10.1.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienaleŜyte  
wykonanie przedmiotu umowy. 
10.1.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 
a)Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za: 
-zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego za kaŜdy dzień zwłoki, 
-za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony 
będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad, 
-za zawinione przez jedną ze stron przyczyny, powodujące odstąpienie drugiej strony od 
umowy - karę umowną w wysokości 5 % kwoty określonej w art. 12.1 Umowy płacić będzie 
strona winna odstąpienia  
  
b)Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 
-zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2.% wynagrodzenia umownego za 
kaŜdy dzień zwłoki. 
 
10.2.Roszczenia odszkodowawcze. 
Strony zastrzegają  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
ARTYKUŁ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
11.1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w kwocie – ……………….PLN  
, co stanowi  10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, dostarczone zostało Inwestorowi 

w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione jest przez firmę …………..i 
zaakceptowaną przez Inwestora  

oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy. 
Gwarancja …………….naleŜytego wykonania umowy nr …………..z dnia ……….r. 
wystawiona przez …..adres: …………reprezentowane przez  – kierownik …………..w …  
11.2.Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji NaleŜytego Wykonania Umowy winno  
być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze Ŝądanie.  
11.3.Strony ustalają, Ŝe wniesione zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie  
zwrócone w następujący sposób: 

a)  70   % w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Inwestora za naleŜycie wykonane, 

b) pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niŜ w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi , w przypadku braku roszczeń ze strony 
zamawiającego.. 

11.4.Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do  
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instytucji wystawiającej zabezpieczenie. 
11.5.W przypadku nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się  
własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 
i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty 
 

ARTYKUŁ 12 
WYNAGRODZENIE 

12.1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w  
wysokości …………………..zł brutto (słownie: …………………brutto ), w tym ….% 
podatek VAT - ………………. zł (słownie: ……………………………………..złotych ) 
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia  ………………r. 
12.2.Wartość robót budowlanych nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do  
niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w 
okresie realizacji umowy 
12.3.Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur  
częściowych za zakończony budynek , które wykonawca wystawi na podstawie protokołów 
przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
12.4.Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur częściowych   nie moŜe przekroczyć 85% 

wynagrodzenia umownego. 
12.5. Wynagrodzenie końcowe wykonawca otrzyma na podstawie faktury końcowej  
wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 
12.6.NaleŜne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura  
powinna być adresowana do: Gmina Jelcz-Laskowice ul.Witosa 24 ,55-220 Jelcz-Laskowice 
12.7.Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót  
podpisany przez Inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień art. 6. 
12.8.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto   
Wykonawcy  Nr ……………….w Banku …………………………..w ciągu 30 dni licząc od 
daty otrzymania przez Inwestora faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu 
odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od 
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 
12.9.Opóźnienie w zapłacie naleŜności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

ARTYKUŁ 13 
ZMIANY UMOWY 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie 
pod rygorem niewaŜności w następujących przypadkach: 
1. uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia- w sytuacji: 
a) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt  5 ustawy Prawo zamówień publicznych - o czas prowadzenia tych robót, 
b) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 
c) siły wyŜszej. 
2. przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 
3. zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy na skutek wystąpienia 
nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub 
innych uniemoŜliwiających naleŜyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub 
obowiązującym prawem. W takim przypadku kaŜda nowa osoba musi spełniać warunki 
określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 

ARTYKUŁ 14 
ODSTĄPIENIE  OD UMOWY 

14.1.Prawo inwestora do odstąpienia od umowy 
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14.1.1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 
a)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b)jeŜeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c)jeŜeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Inwestora złoŜonego na piśmie. 
14.1.2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące  
własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uwaŜane za własność Inwestora i 
pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu 
podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę. 
14.1.3. Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  
odpowiada zobowiązany jest do: 
a)dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 
b)rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba 
Ŝe Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
c)przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 
14.2.Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy 
14.2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeŜeli: 
a)Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej 
umowie, 
b)Inwestor zawiadomi Wykonawcę, Ŝe wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
14.2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciąŜają następujące obowiązki  
szczegółowe: 
a)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora 
(inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień 
odstąpienia, 
b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, która odstąpiła do umowy, 
c)Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę 
do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn nie zaleŜnych od niego, 
d)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, 
e)niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy. 

14.3.Inne przypadki odstąpienia od umowy 

Poza okolicznościami określonymi w 14.2.1. i 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca moŜe 
odstąpić od realizacji Umowy, jeŜeli druga strona narusza w sposób podstawowy 
postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy. 

14.4.Forma odstąpienia 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 
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takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

ARTYKUŁ 15 
ZAWIADOMIENIA 

15.1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku  
z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę 
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, 
przesyłane kurierem lub listem. 
15.2.Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. 
KaŜda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o kaŜdej zmianie miejsca 
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. JeŜeli Strona nie powiadomiła o zmianie 
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni 
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 
15.2.Powiadamianie kaŜdej ze Stron Umowy jest waŜne tylko wtedy, kiedy odbywa się na  
piśmie. Powiadomienie będzie waŜne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
ARTYKUŁ 16 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 
 

16.1.Postanowienia dodatkowe 
16.1.1. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania  
funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. 
Inwestor zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy 
kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie 
same, bądź lepsze niŜ personelu wymienionego w ofercie. 
16.1.2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu  
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji  
Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu  
i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi. 
 
16.2.Postanowienia końcowe 
16.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące  
Przepisy prawa polskiego. 
16.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu  
Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.  
16.2.3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być  
rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeŜeniem 16.2.4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Inwestora.  
16.2.4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca  
jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego 
polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma 
obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, 
względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do 
wystąpienia na drogę sądową. 
 
16.3.Wersja obowiązująca umowy 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. 
dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy. 
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Załącznik  nr  8  
 

ZAŁO śENIA DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO 
 

2010  2011    2012  
Lp. Budynek 

Ostateczny termin 
rzeczowej realizacji 

zadania  
Termin płatności 

IV-kw. I-kw. II-kw. III-kw. IV-kw. I-kw. II-kw. III -kw. 

R        1. Ul. Techników 3 Realizacja do 30 
grudnia 2010r. 

Nie wcześniej jak w I kwartale 2011r. 
        
  R      2. Ul. Techników 18 Realizacja do 30 

kwietnia 2011r. 
nie wcześniej jak w II-kwartale  2011r. 

        
  R      3. Ul. Techników 20 Realizacja do 30 

kwietnia 2011r.  
nie wcześniej jak w II-kwartale  2011r. 

        
  R      4. Ul. Techników 22-24 Realizacja do 30 

czerwca 2011r. 
nie wcześniej jak w II-kwartale  2011r. 

        
   R     5. Ul. Techników 23-27 Realizacja do 30 

września 2011r.  
nie wcześniej jak w II-półroczu 2011r. 

        
    R    6. Ul. Techników 29-29A Realizacja do 30 

grudnia 2011r. 
nie wcześniej jak w II-półroczu 2011r. 

        
    R    7. Ul. Techników 16  Realizacja do 30 

grudnia 2011r. 
nie wcześniej jak w II-półroczu 2011r. 

        
      R  8. Ul. Działkowa 1-2-3 Realizacja do 30 

kwietnia 2012r. 
nie wcześniej jak w 2012 roku 

        
      R  9. Ul. Działkowa 4-5-6 Realizacja do 30 

kwietnia 2012r. 
 nie wcześniej jak w 2012 roku 

        
      R  10. Ul. Działkowa 7-8-9 Realizacja do 30 

kwietnia 2012r. 
nie wcześniej jak w 2012 roku 

        
      R  11. ul. Techników 19-21 Realizacja do 30 

czerwca 2012r. 
 nie wcześniej jak w 2012 roku 

        
      R  12. Ul. Techników 5 Realizacja do 30 

czerwca 2012r. 
nie wcześniej jak w 2012 r.oku 

        

 
Realizacja – R 
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