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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) 

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

 

 

 

Przetarg nieograniczony Nr 02/TBS/13 na : 

budow  budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, 

parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w 

Jelczu-Laskowicach 

 

Zamawiaj cy : 

Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej- 

Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego Sp. z o.o. 

z siedzib  w Jelczu-Laskowicach  

ul. Techników 29 

55-220 Jelcz-Laskowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelcz-Laskowice dnia 10 pa dziernika 2013 r.      Zatwierdzam  

 

       Prezes Zarz du – Dyrektor Zak adu 

        Janusz Weso owski 

              (-)  podpis  
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Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. 

poz. 907 z pó n. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO 

Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej- 

Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego Sp. z o.o. z siedzib  w Jelczu-Laskowicach  

ul. Techników 29, 55-220 Jelcz-Laskowice 

Godziny  do  kontaktu:  dni  robocze  od    8.00     do     14.00  

nr  tel. (faksu); 71 / 318 81 47, e-mail: zgmtbsjw@poczta.onet.pl 

SIWZ wraz z za cznikami umieszczona jest na stronie internetowej www.um.jelcz-laskowice.finn.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Post powania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8) wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, 

parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w 

Jelczu-Laskowicach. 

Zakres robót do wykonania m. in.: 

 Prace ziemne, zwi zane z fundamentowaniem (w tym wcze niejsze wykarczowanie 

i wywiezienie 15 szt. pni z korzeniami pozosta ych po wyci ciu drzew a tak e usuni cie 

nieczynnego s upa sieci elektrycznej nn), 

 Prace murarskie, zwi zane ze wznoszeniem cian budynków i stropów, 

 Wykonanie stropodachów,  

 Zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej (stolarka okienna powinna posiada  profile okienne 

min. 5-komorowe klasy ”A”; w lokalach mieszkalnych wszystkie okna powinny by  wyposa one w 

mechaniczne nawiewniki, okna szklone szk em termoizolacyjnym o wsp. U=1,1 W/m2K), 

 Prace instalacyjne (w tym wykonanie zbiorczej instalacji RTV naziemnej cyfrowej i satelitarnej oraz 

instalacji internetowej zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2012r.; Dz. U. z 2012 roku; poz.1289), 

 Elewacje wraz z ociepleniem cian styropianem, 

 Prace wyko czeniowe (tynkowanie, glazura, posadzki, ok adziny itp.), 
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 Monta  urz dze  sanitarnych, 

 Monta  d wigu naschodowego dla osoby niepe nosprawnej, 

 Wykonanie przy czy, 

 Zagospodarowanie terenu (w tym o wietlenie i os ona mietnikowa z trzepakiem). 

 

UWAGA! Na dzia ce 10/60 AM-34 by  zlokalizowany budynek mieszkalny jednokondygnacyjny 

(barak), który zosta  wyburzony. W zakresie robót do wykonania nale y uwzgl dni  równie  

wywiezienie mog cych wyst powa   miejscowych fragmentów fundamentów (zalecana wizja 

lokalna). Zakres robót wymieniony w niniejszej uwadze nie mo e by  przedmiotem robót 

dodatkowych.  

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp 

oraz ppo ., 

2) zapewnienie bie cej obs ugi geodezyjnej przez uprawnione s by geodezyjne, 

3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikaj cym z uzgodnie  

z zarz dcami tych dróg, 

4) wykonanie projektu oznakowania zast pczego i zabezpieczenia robót w obr bie pasa drogowego, 

5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezb dnych bada  i odbiorów oraz kompletowanie 

dokumentacji obejmuj cej zakres robót obj tych przedmiotem przetargu, 

6) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz  

(2 egz.)  

7) napraw  zinwentaryzowanych urz dze  podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania 

robót, 

8) pokrycie kosztów usuni cia niewypa ów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 

9) uporz dkowanie terenu budowy po zako czeniu robót i przekazanie go Zamawiaj cemu 

najpó niej do dnia odbioru ko cowego. 

 

3. Zamawiaj cy nie przewiduje wyp aty odszkodowa  dla w cicieli posesji za szkody spowodowane przez 

Wykonawc  powsta e podczas budowy. Obowi zek dokonywania uzgodnie  z w cicielami posesji, w 

przedmiocie wej cia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym 

zwi zanych, spoczywa ka dorazowo na Wykonawcy. 

 

4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do 

czasu odbioru ko cowego, a w szczególno ci zobowi zany jest do: 
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- ochrony znajduj cego si  na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpo arowego, 

- nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 

- ustalania i utrzymywania porz dku, 

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 

- dostarczenia atestów zastosowanych materia ów, wyników oraz protoko ów bada , sprawozda  i prób 

dotycz cych realizowanego zamówienia . 

 

5. Szczegó owo przedmiot zamówienia okre lony zosta  w nast puj cej dokumentacji: 

1) Projekcie budowlanym: architektura + konstrukcja + zagospodarowania terenu + instalacje 

(w zakresie wynikaj cym z par. 4 ust 1 pkt. 1 Rozp. Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. w/s 

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej... - na stronie internetowej 

www.um.jelcz-laskowice.finn.pl oraz na p ycie CD a tak e do wgl du dla Wykonawcy w siedzibie 

Zamawiaj cego), 

2) Projekcie budowlanym – przy czy wod-kan i wód opadowych (uwaga jak wy ej), 

3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (uwaga jak wy ej), 

4) Przedmiarach robót – roboty ogólnobudowlane + zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, 

przy cza wod.-kan. i deszczowe, instalacje wewn trzne wod.-kan., c.o. (uwaga jak wy ej). 

Zamawiaj cy za cza przedmiary robót, wy cznie jako materia  pogl dowy. Przedmiary nie 

mog  stanowi  dla wykonawcy podstawy do wyceny rycza towej robót. Cen  rycza tow  

nale y okre li  na podstawie dokumentacji projektowej STW i OR, SIWZ i wizji  w terenie. 

Zamawiaj cy informuje, i  ewentualnie zastosowane w ww. dokumentacji projektowej nazwy w asne 

producentów lub oznaczenia handlowe materia ów, urz dze  i armatury, podane w projekcie nale y 

traktowa  wy cznie jako okre laj ce oczekiwane przez Zamawiaj cego minimalne standardy jako ciowe 

wykonania przedmiotu zamówienia, a Zamawiaj cy dopuszcza rozwi zania równowa ne, tzn. poprzez 

zastosowanie materia ów, urz dze  i armatury innych producentów, o nie gorszych parametrach, po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiaj cym 

 

6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5, stanowi  integralne za czniki do SIWZ. 

 

7. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiaj cy posiada udzielone przez Starostwo Powiatowe w 

awie pozwolenie na budow  (decyzja nr 803/2013) oraz zg oszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych nr rejestru AB.6743-543.2013 (przy cze wod-kan i wód opadowych). 

 

8. Wykonawca udzieli gwarancji jako ci i r kojmi na roboty budowlane obj te przedmiotem zamówienia na 

okres   3 lat  licz c od daty podpisania protoko u odbioru ko cowego inwestycji, bez usterek. 
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9. Wspólny S ownik Zamówie  Publicznych ( CPV) 45.21.13.40-4, 45.11.12.91-4 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  11 miesi cy liczonych od daty zawarcia umowy 

 

V. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW   

O udzielenie zamówienia mog  si  ubiega  Wykonawcy, którzy spe niaj  warunki udzia u w post powaniu 

okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówie  publicznych, dotycz ce: 

1. posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa 

nak adaj  obowi zek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i do wiadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

 

oraz spe niaj  warunki szczegó owe: 

 w ci gu ostatnich 5 lat, a je li okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, zrealizowa  

jako generalny wykonawca minimum jedno zamówienie w zakresie budowy, wielokondygnacyjnych 

budynków mieszkalnych, mieszkalno – us ugowych lub innych budynków (w tym u yteczno ci 

publicznej), w których zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w 

rozumieniu definicji okre lonej w § 4 pkt. 1 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 

usytuowanie. (Dz.U.2002.75.690 z pó n. zm.) – w technologii tradycyjnej o kubaturze nie mniejszej 

ni  5 000 m3 i warto ci nie mniejszej ni  3 000 000 z  netto, udokumentowane pisemnym 

potwierdzeniem inwestora lub uprawnionego organu administracyjnego o jego wykonaniu zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i w umownym terminie,   

 dysponuj  osobami, które b   pe ni  funkcj  kierownika budowy  i kierowników robót 

posiadaj cymi  uprawnienia budowlane w zakresie  konstrukcyjno-budowlanym ( kierownik budowy), 

w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, 

wodoci gowych i kanalizacyjnych (kierownik robót) oraz w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót), 

 posiadaj  op acon  polis  a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z 
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przedmiotem zamówienia, na kwot  nie mniejsz  ni   3 000 000 z . 

 

Ocena spe nienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formu  „spe nia- nie spe nia”, w oparciu o 

informacje zawarte w z onych o wiadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ. 

VI. WYKAZ O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U 

W POST POWANIU. 

Wykonawca na danie Zamawiaj cego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowi zany wykaza  

odpowiednio, nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, spe nianie warunków, o których mowa w art. 22  

ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

 

1. W celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu Wykonawca musi za czy  

nast puj ce o wiadczenie oraz dokumenty: 

1) o wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, sporz dzone wed ug wzoru stanowi cego 

Za cznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

 2) wykaz (sporz dzony wed ug wzoru stanowi cego Za cznik nr 3 do SIWZ) w zakresie niezb dnym 

do wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia, z którego wynika e w ci gu ostatnich 5 lat, a 

je li okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, jako generalny wykonawca zrealizowa  

minimum jedno zamówienie w zakresie budowy wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków 

mieszkalnych lub mieszkalno – us ugowych lub innych budynków (w tym u yteczno ci publicznej), 

w których zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w rozumieniu definicji 

okre lonej w § 4 pkt. 1 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. 

(Dz.U.2002.75.690 z pó n. zm.) – w technologii tradycyjnej o kubaturze nie mniejszej ni  5 000 m3 i 

warto ci nie mniejszej ni  3 000 000 z  netto, udokumentowane pisemnym potwierdzeniem inwestora 

lub uprawnionego organu administracyjnego o jego wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w 

umownym terminie,   

 

Do wykazu nale y za czy  dokumenty potwierdzaj ce, e w/w roboty budowlane zosta y wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w umownym terminie. 

3) o wiadczenie (Za cznik  nr  6  do  SIWZ), e osoby, które b  pe ni  funkcj  kierownika budowy  i 

kierowników robót, posiadaj  uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym ( kierownik 

budowy), w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, 

wodoci gowych i kanalizacyjnych (kierownik robót) oraz w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, 
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instalacji i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót). 

4) op acona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia, 

na kwot  nie mniejsz  ni   3 000 000 z . – nale y za czy  potwierdzenie op acenia polisy. 

5)  dokumenty potwierdzaj ce, i  Wykonawca znajduje si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniaj cej wykonanie zamówienia: 

 sprawozdania finansowe w ca ci za okres ostatnich trzech lat obrotowych wraz z opini  bieg ego 

rewidenta o badanym sprawozdaniu, je eli podlega o badaniu; w przypadku Wykonawcy nie 

zobowi zanego do sk adania sprawozda  finansowych – inne dokumenty okre laj ce obroty oraz 

zobowi zania i nale no ci. W przypadku krótszego okresu dzia alno ci – odpowiednie dokumenty 

za okres prowadzenia tej dzia alno ci, wykazuj ce osi gni cie w jednym z ostatnich 3 lat obrotu 

wielko ci minimum 3 000 000 z . 

 informacj  z banku/spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej, w którym/ej Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzaj  wysoko  posiadanych rodków lub zdolno  kredytow  

Wykonawcy na kwot  minimum 700 000 z , wystawion  nie wcze niej ni  3 miesi ce przed 

up ywem terminu sk adania ofert. W przypadku wykazywania zdolno ci kredytowej, 

posiadana zdolno  kredytowa nie mo e obejmowa  ju  zaci gni tych zobowi za  

kredytowych.  

 op acona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej 

z przedmiotem zamówienia, na kwot  nie mniejsz  ni   3 000 000 z . – nale y za czy  

potwierdzenie op acenia polisy. 

Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nim 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie 

dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu 

pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe nienia warunków udzia u w post powaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedk ada nast puj ce dokumenty 

dotycz ce podmiotów, zasobami których b dzie dysponowa  wykonawca:    

 sprawozdania finansowe w ca ci za okres ostatnich trzech lat obrotowych wraz z opini  bieg ego 

rewidenta o badanym sprawozdaniu, je eli podlega o badaniu; w przypadku Wykonawcy nie 

zobowi zanego do sk adania sprawozda  finansowych – inne dokumenty okre laj ce obroty oraz 

zobowi zania i nale no ci. W przypadku krótszego okresu dzia alno ci – odpowiednie dokumenty 
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za okres prowadzenia tej dzia alno ci, wykazuj ce osi gni cie w jednym z ostatnich 3 lat obrotu 

wielko ci minimum 3 000 000 z . 

 informacj  z banku/spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej, w którym/ej Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzaj  wysoko  posiadanych rodków lub zdolno  kredytow  

Wykonawcy na kwot  minimum 700 000 z , wystawion  nie wcze niej ni  3 miesi ce przed 

up ywem terminu sk adania ofert. W przypadku wykazywania zdolno ci kredytowej, 

posiadana zdolno  kredytowa nie mo e obejmowa  ju  zaci gni tych zobowi za  

kredytowych. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia 

Wykonawca musi za czy  do oferty nast puj ce dokumenty i o wiadczenia: 

1) o wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia w 

okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych sporz dzone wed ug 

wzoru stanowi cego Za cznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 

2)    aktualny  odpis  z  w ciwego  rejestru,  je eli  odr bne  przepisy  wymagaj  wpisu  do  rejestru,  w  celu  

wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówie  

publicznych, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a stosunku do 

osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówie  publicznych, 

3) aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cych odpowiednio, e 

Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadcze , e uzyska  przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania 

decyzji w ciwego organu- wystawionych nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania 

ofert, 

4) aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na 

ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenia, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji 

ciwego organu- wystawionych nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert, 

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  oraz 

10-11 ustawy Prawo zamówie  publicznych, wystawiona nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem 

terminu sk adania ofert, 

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 

Prawo zamówie  publicznych, wystawiona nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania 

ofert. 
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7) o wiadczenie o przynale no ci do grupy kapita owej zgodnie z za . nr 8 do SIWZ, lub list  podmiotów 

nale cych do tej samej gruby kapita owej, na okoliczno  wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

post powania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych. 

 

 Wszystkie dokumenty potwierdzaj ce spe nianie warunków udzia u w post powaniu powinny by  

przedstawione w formie orygina u lub kserokopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez 

osob ( y) upowa nion  do podpisu z umieszczon  klauzul  „za zgodno  z orygina em”    

 Zamawiaj cy za da przedstawienia orygina u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy 

przedstawiona przez wykonawc  kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci, co 

do jej prawdziwo ci, a zamawiaj cy nie mo e sprawdzi  jej autentyczno ci w inny sposób. 

 Wykonawcy wyst puj cy wspólnie (np. konsorcjum, spó ka cywilna) musz  ustanowi  

pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu albo pe nomocnika do reprezentowania ich 

w post powaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia 

pe nomocnika musi wynika  z za czonych do oferty dokumentów.  

 Wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na 

zasoby innych podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e 

dokumenty dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 

4. Oferta wspólna, sk adana przez dwóch lub wi cej Wykonawców powinna spe nia  nast puj ce 

wymagania: 

1. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiaj  pe nomocnika do reprezentowania ich w 

post powaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego i przedstawiaj  Zamawiaj cemu dokument, z którego wynika 

pe nomocnictwo. 

3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotycz ce wykonawcy stosuje si  odpowiednio do 

wykonawców, o których mowa w pkt 1. 

4. Podmioty wyst puj ce wspólnie musz  z  odr bne dla ka dego podmiotu dokumenty dotycz ce 

cz ci VI SIWZ pkt. 2 ppkt 1-7. 

5. Dokumenty wymienione w cz ci VI SIWZ pkt 1 ppkt 1-5 SIWZ podmioty wyst puj ce wspólnie musz  

cznie spe nia  wymagane warunki. 

6. Wykonawcy, którzy ubiegaj  si  wspólnie o udzielenie zamówienia ponosz  solidarn  odpowiedzialno  

za wykonanie umowy. 

Oferta musi by  podpisana w taki sposób, by prawnie zobowi zywa a wszystkie podmioty wyst puj ce 

wspólnie. Wszelka korespondencja mi dzy zamawiaj cym a wykonawcami wspólnie ubiegaj cymi si  o 

udzielenie zamówienia b dzie kierowana do ustanowionego pe nomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 
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5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1. Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedk ada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce 

zamieszkania potwierdzaj ce, e: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci- wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed 

up ywem terminu sk adania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo, e 

uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub 

wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce 

przed up ywem terminu sk adania ofert 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie- wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy 

przed up ywem terminu sk adania ofert 

d) za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz  w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11– 

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.  

2. Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce 

zamieszkania  nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w ust. 1 zast puje si  je dokumentem 

zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem s dowym, administracyjnym 

albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania  

 

Oferta powinna zawiera : 

1. Wype niony formularz oferty- wg wzoru stanowi cego Za cznik nr 1 do SIWZ 

2. Dokumenty okre lone w cz ci VI SIWZ 

3. Wykaz cz ci zamówienia, które wykonawca zamierza powierzy  podwykonawcom, z ony na 

druku stanowi cym Za cznik  nr  5  do  SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udzia u 

podwykonawców w realizacji zamówienia - nie sk ada tego dokumentu) 

4. Pe nomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów z onych wraz z ofert . Tre  pe nomocnictwa musi jednoznacznie wskazywa  

czynno ci do wykonywania których pe nomocnik jest powo any.  

5. Pe nomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o 

udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w post powaniu lub do 

reprezentowania w post powaniu i podpisania umowy 

6. Podpisany wzór umowy stanowi cy Za cznik nr 7 do SIWZ z harmonogramem rzeczowo -  

finansowym robót .  
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VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI  ZAMAWIAJ CEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW,  

A TAK E WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI  

Z WYKONAWCAMI. 

W post powaniu o udzielenie zamówienia, o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje 

zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj  pisemnie. Zamawiaj cy dopuszcza równie  przekazywanie w/w 

dokumentów oraz informacji drog  faksow  lub elektroniczn  (e-mail). Je eli zamawiaj cy lub wykonawca 

przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub elektronicznie, ka da ze stron 

na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia post powania 

przetargowego jest: 

w zakresie dotycz cym przedmiotu zamówienia: Janusz Weso owski – tel. 71 / 318 81 47, w   

godz.8-15 w dni robocze,  

adres e-mail: zgmtbsjw@poczta.onet.pl 

w zakresie dotycz cym procedury post powania: Krzysztof Petrykiewicz – tel. 501 225 081  

w godz.8-16 w dni robocze  

adres e.mail: biuro@lege.olawa.pl 

 

Wyja nienia i modyfikacje SIWZ 

Wykonawca mo e zwraca  si  do zamawiaj cego o wyja nienie dotycz ce tre ci SIWZ, kieruj c swoje 

zapytanie na pi mie (lub faksem lub na adres e-mail) na adres zamawiaj cego: 

Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o. 

ul. Techników 29, 55-220 Jelcz-Laskowice 

nr tel. (faksu); 71 / 318 81 47, e-mail: zgmtbsjw@poczta.onet.pl 

Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, e zapytanie dotycz ce tre ci SIWZ wp ynie 

do zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu 

sk adania ofert. Tre  zapyta , wraz z wyja nieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na 

której udost pniono SIWZ. 

W uzasadnionych przypadkach, przed up ywem terminu sk adania ofert, zamawiaj cy mo e zmieni  tre  

SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji niezb dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert. Dokonan  modyfikacj  a tak e informacj  o przed eniu 

terminu sk adania ofert zamawiaj cy niezw ocznie przeka e wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikacj  oraz zamie ci na stronie internetowej, na której udost pniono SIWZ. 
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM 

Zamawiaj cy wymaga wniesienia wadium w wysoko ci: 60 000,00 z .   

(s ownie: sze dziesi t  tysi cy z otych). 

Wykonawca wnosi wadium: 

 w pieni dzu, sposób przekazania:  na rachunek Zamawiaj cego BS O awa Oddz. 

Jelcz-Laskowice 04 9585 0007 0020 0200 4545 0005 

lub w jednej albo kilku z poni ej podanych form: 

 w por czeniach lub gwarancjach bankowych,  

 w gwarancjach ubezpieczeniowych 

 w por czeniach 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 Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 42, poz. 275, z pó n. zm.). 

Sposób przekazania:  orygina  dokumentu potwierdzaj cego wniesienie wadium nale y z  w siedzibie 

Zamawiaj cego (sekretariat) przed up ywem terminu sk adania ofert, a kserokopi  za czy  do oferty 

(dopuszcza si  za czenie orygina u do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu 

pieni nego przyjmuje si  termin uznania na rachunku zamawiaj cego. 

Dokument w formie por czenia winien zawiera  stwierdzenie, e na pierwsze pisemne danie 

Zamawiaj cego wzywaj ce do zap aty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, nast puje jego 

bezwarunkowa wyp ata bez jakichkolwiek zastrze .  

 

IX. TERMIN ZWI ZANIA OFERT  

Termin zwi zania ofert  wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  z up ywem terminu 

sk adania ofert.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Ka dy wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert . 

2.  Ofert  sk ada  si  pod  rygorem  niewa no ci  w  formie  pisemnej.  Zamawiaj cy  nie  wyra a  zgody  na  

enie oferty w postaci elektronicznej. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Ofert  sporz dza si  w j zyku polskim. Dla zapewnienia czytelno ci oferta powinna 

zosta  wype niona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem r cznym. 

3. Ofert  musz  podpisa  osoby uprawnione, które zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa oraz tre ci  

za czonego odpisu z w ciwego rejestru lub ewidencji, mog  skutecznie sk ada  o wiadczenie woli w 

imieniu wykonawcy. Ofert  mo e podpisa  pe nomocnik wykonawcy, je eli  do oferty zostanie za czone 

pe nomocnictwo ogólne lub szczególne dotycz ce niniejszego post powania. Dokument pe nomocnictwa 

musi by  z ony w oryginale lub po wiadczony notarialnie za zgodno  z orygina em kopii. 
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4. Wymagane dokumenty nale y przedstawi  w formie orygina ów lub kserokopii.  

Dokumenty z one w formie kserokopii musz  by  opatrzone klauzul  „Za zgodno  z orygina em” 

i po wiadczone przez wykonawc . Zamawiaj cy za da przedstawienia orygina u lub notarialnie 

potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawc  kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci, a zamawiaj cy nie mo e sprawdzi  jej 

autentyczno ci w inny sposób. 

5. Wszystkie dokumenty z one w prowadzonym post powaniu s  jawne, z wyj tkiem informacji 

zastrze onych przez sk adaj cego ofert . 

6. Informacje zawarte w ofercie, stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzeg , nie pó niej ni  w terminie 

sk adania ofert, e nie mog  by  udost pnione - musz  by  oznaczone klauzul  „NIE UDOST PNIA - 

INFORMACJE STANOWI  TAJEMNICE PRZEDSI BIORSTWA” i za czone jako osobna cz , nie 

czon  z ofert  w sposób sta y. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT 

Zamkni ta  koperta zawieraj ca ofert  powinna by  opisana nazw  i adresem wykonawcy oraz oznaczona 

napisem:  
„OFERTA PRZETARGOWA 

przetarg nieograniczony Nr 02/TBS/13 na: 

budow  budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8) wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, parkingu, 

chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w Jelczu-Laskowicach.” 

z dopiskiem: „NIE OTWIERA  przed dniem 18.11.2013 r. godz. 1130 

W przypadku przes ania oferty poczt  kuriersk  nale y zaznaczy  na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE 

OTWIERA !”. W przypadku braku tej informacji zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za np. omy kowe otwarcie 

oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 

Koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty ponosi Wykonawca. 

Oferty nale y sk ada  w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Zamawiaj cego, nie 

pó niej  ni  do  dnia   18.11.2013  r.  do  godz.  1100 w siedzibie Zamawiaj cego: ul. Techników 29, 

55-220 Jelcz – Laskowice. 

 

Publiczne otwarcie z onych ofert jest jawne i nast pi w dniu up ywu ostatecznego terminu 

sk adania ofert o godz. 1130  w siedzibie Zamawiaj cego przy ul. Techników 29 w Jelczu - 

Laskowicach 

 

 

 



 
Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego 

Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci , z/s ul. Techników 29, 55-220 Jelcz – Laskowice 
Nr post powania 02/TBS/13 

 

14 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1) Wykonawca zobowi zany jest poda  w formularzu oferty cen  rycza tow  netto oraz brutto  

(z podatkiem VAT) wyra on  w z otych polskich, która nie b dzie uzale niona od zmiany kursów 

walut obcych i nie ulegnie podwy szeniu. 

2) Wynagrodzenie rycza towe b dzie niezmienne przez ca y czas realizacji robót i Wykonawca nie 

mo e da  podwy szenia wynagrodzenie, chocia by w czasie zawarcia umowy nie mo na by o 

przewidzie  rozmiaru lub kosztów prac. 

3) W przypadku pomini cia przez Wykonawc  przy wycenie jakiejkolwiek cz ci zamówienia 

okre lonego w STW i OR oraz dokumentacji projektowej i jej nie uj cia w wynagrodzeniu 

rycza towym, Wykonawcy nie przys uguje wzgl dem Zamawiaj cego  adne roszczenia 

z powy szego tytu u, a w szczególno ci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

4) W zwi zku z powy szym cena ofert musi zawiera  wszelkie koszty niezb dne do zrealizowania 

zamówienia wynikaj ce wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ jak równie  koszty w niej nie 

uj te a bez których nie mo na wykona  zamówienia. 

5) Wykonawca musi przewidzie  wszystkie okoliczno ci, które mog  wp yn  na cen  zamówienia. W 

zwi zku z powy szym zaleca si , aby Wykonawca bardzo szczegó owo sprawdzi  w  terenie 

warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

6) Kosztorysów, na podstawie których Wykonawca dokona  wyceny ceny ofertowej nie 

nale y do cza  do oferty. Zamawiaj cy uzna, e podana w ofercie cena rycza towa jest 

prawid owa bez wzgl du na sposób jej wyliczenia. Kosztorysy ofertowe b  

za cznikiem do umowy. 

7) Stawka podatku VAT winna zosta  okre lona zgodnie z ustaw  z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i us ug (z pó n. zm.). 

8) Nie dopuszcza si  mo liwo ci udzielania upustu w cenie oferty w stosunku do kwoty wynikaj cej z 

kosztorysu ofertowego. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI  KIEROWA  PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wed ug nast puj cych kryteriów oceny ofert: 

                                Cena - 100 %  

Maksymaln  liczb  punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najni sz  ca kowit  cen  brutto za 

wykonanie robót, natomiast pozostali wykonawcy otrzymaj  odpowiednio 

mniejsz  liczb  punktów zgodnie z poni szym wzorem: 
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najni sza cena 

ilo  punktów za cen  = --------------------------------------- x 100 

cena badanej oferty 

Za najkorzystniejsz  uznana zostanie oferta, która uzyska najwi ksz  liczb  punktów. 

Wyniki poszczególnych dzia  matematycznych b  zaokr glane do dwóch miejsc po przecinku lub z 

wi ksz  dok adno ci , je eli przy zastosowaniu wymienionego zaokr glenia nie wyst puje ró nica w ilo ci 

przyznanych punktów. 

Oferta mo e uzyska  maksymalnie 100 punktów. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego przes anek uzasadniaj cych twierdzenie o zaoferowaniu 

przez wykonawc  „ceny ra co niskiej”, Zamawiaj cy zwróci si  do tego wykonawcy o wyja nienie 

elementów kalkulacyjnych maj cych wp yw na wysoko  stawek jednostkowych lub ceny ca kowitej. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA  DOPE NIONE 

PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Z wykonawc , który z y najkorzystniejsz  ofert  zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 

za cznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

2.  Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni  5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zosta o 

przekazane za po rednictwem faksu lub drog  elektroniczn , albo w terminie nie krótszym ni  10 dni je eli 

zosta o przes ane w inny sposób. nie pó niej jednak ni  przed up ywem terminu zwi zania ofert . 

3. Zamawiaj cy poinformuje wykonawc , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i 

terminie podpisania umowy. 

4. Niedotrzymanie przez wybranego wykonawc  terminu podanego w zawiadomieniu b dzie traktowane 

jako odmowa podpisania umowy i poci gnie za sob  konsekwencje przewidziane w ustawie Prawo 

zamówie  publicznych, w tym zatrzymanie wadium. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA  NALE YTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Zamawiaj cy da od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego 

wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 3% ceny ca kowitej brutto podanej w 

ofercie. 

2. Zabezpieczenie s y pokryciu roszcze  z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy. 
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3. Zabezpieczenie mo e by  wnoszone wed ug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nast puj cych 

formach: 

a) pieni dzu, 

b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e 

zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu wykonawca wp aca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zamawiaj cego: BS O awa Oddzia  Jelcz –Laskowice 04 9585 0007 0020 0200 4545 0005 

5. Je eli zabezpieczenie wniesiono w pieni dzu, zamawiaj cy przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni dzu z odsetkami wynikaj cymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

6. Zamawiaj cy zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiaj cego za nale ycie wykonane. 

7. Pozosta e 30% warto ci zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszcze  z tytu u 

kojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie pó niej ni  w 7 dniu po up ywie okresu r kojmi, w przypadku 

braku roszcze  ze strony zamawiaj cego. 

8. Zabezpieczenie winno zosta  wniesione najpó niej w dacie zawarcia umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego. 

 

XVI. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH 

WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W prowadzonym post powaniu maj  zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówie  

publicznych – „ rodki ochrony prawnej” 

 

XVII. OPIS CZ CI ZAMÓWIENIA, JE ELI ZAMAWIAJ CY DOPUSZCZA SK ADANIE 

OFERT CZ CIOWYCH 

Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych. 

 

XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY ZAWRZE 

UMOW  RAMOW , JE ELI ZAMAWIAJ CY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 

RAMOWEJ 

Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.    
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XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE NIAJ CYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 

Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 

ustawy. 

 

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZALICZKACH 

Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zaliczek, o których mowa w art. 151a ustawy. 

 

XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI JAKIM MUSZ  ODPOWIADA  OFERTY WARIANTOWE, JE ELI 

ZAMAWIAJ CY DOPUSZCZA ICH SK ADANIE. 

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych. 

 

XXII. INFORMACJE DOTYCZ CE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG  BY  

PROWADZONE ROZLICZENIA MI DZY ZAMAWIAJ CYM I WYKONAWC , JE ELI 

ZAMAWIAJ CY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

Rozliczenia mi dzy zamawiaj cym z przysz ym wykonawc  odbywa  si  b  w z otych polskich. 

 

XXIII. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY 

Zmiany postanowie  umowy mog  nast pi  za zgod  stron wyra on  na pi mie pod rygorem niewa no ci w 

nast puj cych przypadkach: 

1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: 

a) zaistnienia konieczno ci wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 

ustawy Prawo zamówie  publicznych – o czas prowadzenia tych robót, 

b) zawieszenia robót przez zamawiaj cego 

c) si y wy szej 

2) przekszta cenia podmiotowego Wykonawcy 

3) zmiany cz onków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wyst pienia nieprzewidzianych 

okoliczno ci takich jak: mier  osoby, rezygnacja/odej cie z pracy lub innych uniemo liwiaj cych nale yte 

wykonanie obowi zków zgodnie z umowa lub obowi zuj cym prawem. W takim jednak przypadku ka da 

nowa osoba musi spe nia  warunki okre lone przez zamawiaj cego na etapie wyboru oferty w post powaniu 

przetargowym. 

 

XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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XXIV. WYSOKO  ZWROTU KOSZTÓW UDZIA U W POST POWANIU, JE ELI 

ZAMAWIAJ CY PRZEWIDUJE ICH ZWROT  

Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu. 

 

XXV. KOSZT UDOST PNIENIA  SIWZ W FORMIE PAPIEROWEJ 

Na wniosek wykonawcy SIWZ mo na otrzyma  w siedzibie zamawiaj cego (lub drog  pocztow ) za 

zwrotem kosztu: 90,00 z . 

 

XXVI. POSTANOWIENIA KO COWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz. 907 z pó n. zm.).    
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 Za cznik Nr 1 do SIWZ 

O F E R T A    P R Z E T A R G O W A 

 

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

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

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

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

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

Strona internetowa....................................................................................................................... 

NUMER  REGON...................................................................................................................... 

NUMER NIP.............................................................................................................................. 

 

Formularz ofertowy  

Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym na:  

budow  budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, 

parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w 

Jelczu-Laskowicach, 

 

1. Oferujemy wykonanie ca ci przedmiotu zamówienia w zakresie obj tym specyfikacj  istotnych 

warunków zamówienia za cen  rycza tow : 

-   cena brutto................……………………........................................................…z  

(s ownie:……………………….............................................................................................................................) 

w  tym:   

a) podatek VAT ( .......% )………………..........................................................................z  

(s ownie: …………………………………………………….....................................................................) 

b) cena netto ................................................................................. ………………..z  

(s ownie: …………………………………………………….....................................................................) 

 

2. Wynagrodzenie rycza towe, o którym mowa w ust. 1, zosta o okre lone w ofercie na podstawie danych 

wyj ciowych do kosztorysowania tj: 

a) stawki roboczogodziny kosztorysowej-..............................................z  

b) wska nika kosztów po rednich- .........................................................% 
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c) wska nika kosztów zakupu materia ów...............................................% 

d) wska nika zysku -................................................................................%.   

             z podaniem czynników od jakich s  one obliczane. 

3.     Wska niki  okre lone  w  ust.  2  nie  ulegn  zmianie  w  czasie  realizacji  umowy  i  obowi zywa  b  

równie  dla ewentualnych robót  zamiennych lub dodatkowych 

4. Osob  do kontaktów z zamawiaj cym odpowiedzialn  za wykonanie zobowi za  umowy jest  

Pan / i / ................................................................................................... 

tel. kontaktowy ......................................................................................................... 

5.Ustanowionym pe nomocnikiem do reprezentowania w post powaniu o udzielenie zamówienia i / lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku sk adania oferty wspólnej przez dwa lub 

wi cej podmioty gospodarcze (konsorcja/spó ki cywilne) 

jest: ........................................................................................................................ 

Stanowisko: .......................................................................................................................... 

Imi  i nazwisko .................................................................................................................... 

Tel ......................................................fax............................................................................. 

6. O wiadczamy, i  zapoznali my si  z tre ci  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi 

za cznikami stanowi cymi jej integraln  cz  i nie wnosimy do nich adnych zastrze , oraz zdobyli my 

konieczne informacje potrzebne do w ciwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. O wiadczamy, e podana przez nas cena rycza towa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do 

ciwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowi zywania umowy. 

8.  O wiadczamy,  e  przedmiot  zamówienia  wykonamy  w  terminie  okre lonym  w  SIWZ  (tj. w ci gu  

11 miesi cy od daty przekazania placu budowy). 

9. O wiadczamy, e na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy 3 lata gwarancji i r kojmi, licz c od dnia 

bezusterkowego odbioru ko cowego przedmiotu zamówienia. 

10. O wiadczamy, e akceptujemy warunki p atno ci okre lone przez zamawiaj cego. 

11. O wiadczamy, e uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany w SIWZ. 

12. O wiadczamy, e wszystkie strony oferty wraz z za cznikami s  ponumerowane i ca a oferta sk ada si  

z …….. stron. 

13. O wiadczamy, e zawarty w SIWZ wzór umowy zosta  przez nas zaakceptowany i zobowi zujemy si  w 

przypadku wyboru naszej oferty do: 

 podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego, 
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 wp aty zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 3% ceny ofertowej (brutto) w 

kwocie ............................................ z  w formie ................................................................., najpó niej w 

dniu podpisania umowy. 

 

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

 

 

 

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

     (miejscowo  i  data)           (podpis upowa nionego przedstawiciela) 
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Za cznik nr 2 do SIWZ 

 

………………………………………….. 

         (miejscowo , data) 

………………………………………….. 

          (nazwa  i  adres  wykonawcy)  

 

    

O  W I A D C Z E N I E 

 

Sk adaj c ofert  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

budow  budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, 

parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w 

Jelczu-Laskowicach, 

 

wiadczam(y), e spe niam (y) warunki udzia u w post powaniu dotycz ce: 

1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa 

nak adaj  obowi zek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i do wiadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

oraz z em (li my) wymagane przez Zamawiaj cego dokumenty potwierdzaj ce spe nianie tych 

warunków. 

 

 

……………………………………………….. 

          (podpis upowa nionego przedstawiciela) 
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Za cznik nr 3 do SIWZ 

 

……………………………………. 

( miejscowo , data) 

……………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

Wykaz wykonanych w ci gu ostatnich pi ciu lat robót budowlanych w zakresie niezb dnym do 

wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia  

w post powaniu na : 

budow  budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, 

parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w 

Jelczu-Laskowicach 

 

Nazwa zadania 

i zakres robót 
Warto  robót  

Data i miejsce 

wykonania 
Zamawiaj cy 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

   

Do wykazu nale y za czy  dokumenty potwierdzaj ce, e w/w roboty budowlane zosta y wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo zako czone. 

 

…………………………………………………… 

    (podpis upowa nionego przedstawiciela) 
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Uwaga: Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu, innych podmiotów, niezale nie od 

charakteru prawnego cz cych go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest 

udowodni  zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.   
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Za cznik nr 4 do SIWZ 

 

………………………………….. 

   ( miejscowo , data)  

…………………………………… 

( nazwa i adres wykonawcy) 

 

WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST POWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY  

W OKOLICZNO CIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH 

 

Sk adaj c ofert  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

budow  budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, 

parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w 

Jelczu-Laskowicach, 

 

wiadczam (y), e brak w stosunku do mnie (nas) podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie 

zamówienia w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych, który 

stanowi, e z post powania o udzielenie zamówienia wyklucza si  : 

1. wykonawców, którzy wyrz dzili szkod , nie wykonuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, 

lub zostali zobowi zani do zap aty kary umownej, je eli szkoda ta lub obowi zek zap aty kary 

umownej wynosi y nie mniej ni  5% warto ci realizowanego zamówienia i zosta y stwierdzone 

orzeczeniem s du, które uprawomocni o si  w okresie 3 lat przed wszcz ciem post powania; 

2. wykonawców, z którymi dany zamawiaj cy rozwi za  albo wypowiedzia  umow  w sprawie 

zamówienia publicznego albo odst pi  od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczno ci, za które wykonawca ponosi odpowiedzialno , je eli rozwi zanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odst pienie od niej nast pi o w okresie 3 lat przed wszcz ciem 

post powania, a warto  niezrealizowanego zamówienia wynios a co najmniej 5% warto ci umowy; 

3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj  lub których upad  og oszono, z 

wyj tkiem wykonawców, którzy po og oszeniu upad ci zawarli uk ad zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem s du, je eli uk ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidacj  maj tku upad ego; 

4. wykonawców, którzy zalegaj  z uiszczeniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenia 

spo eczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie, roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci 

wykonania decyzji w ciwego organu; 

5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z 

post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych 

prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci 

maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie 

albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego; 

6. spó ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z 

post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych 

prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci 

maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie 

albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego 

7. spó ki partnerskie, których partnera lub cz onka zarz du prawomocnie skazano za przest pstwo 

pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przeciwko 

prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, przest pstwo 

przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione 

w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo 

udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub 

przest pstwa skarbowego; 

8. spó ki komandytowe oraz spó ki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie 

zamówienia, przest pstwo przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo 

przeciwko rodowisku, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e 

za przest pstwo skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku 

maj cych na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego; 

9. osoby prawne, których urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego prawomocnie skazano za 

przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo 

przeciwko prawom osób wykonuj cych prac  zarobkow , przest pstwo przeciwko rodowisku, 

przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych, a tak e za przest pstwo 

skarbowe lub przest pstwo udzia u w zorganizowanej grupie albo zwi zku maj cych na celu 

pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego; 
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10. podmioty zbiorowe, wobec których s d orzek  zakaz ubiegania si  o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro  kary; 

11. wykonawców b cych osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przest pstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj cym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si  

wyroku; 

12. wykonawców b cych spó  jawn , spó  partnersk , spó  komandytow , spó  

komandytowo-akcyjn  lub osob  prawn , których odpowiednio wspólnika, partnera, cz onka 

zarz du, komplementariusza lub urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego prawomocnie 

skazano za przest pstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj cym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si  wyroku. 

 

 

 

………......…………………………….. 

      (podpis upowa nionego przedstawiciela) 
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Za cznik nr 5 do SIWZ 

 

…………………………………. 

      (  miejscowo ,  data)  

…………………………………………….. 

( nazwa i adres wykonawcy) 

 

Dane dotycz ce podwykonawcy 

w post powaniu na: 

budow  budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, 

parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w 

Jelczu-Laskowicach 

Lp. 

 

Rodzaj powierzonej cz ci zamówienia Warto  powierzonej cz ci 

zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Je eli wykonawca nie przewiduje udzia u podwykonawców w realizacji zamówienia, wykonawca nie sk ada 

niniejszego za cznika. 

 

….....…………………………………….. 

(podpis upowa nionego przedstawiciela) 
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Za cznik nr 6 do SIWZ 

 

O  W I A D C Z E N I E 

 

wiadczam, e Pan/Pani …………………………………………………………………… 

 

który/a b dzie uczestniczy  w realizacji zamówienia na:  

 

budow  budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, 

parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w 

Jelczu-Laskowicach 

 

na stanowisku ………………………………………………………………………………….. 

 

posiada uprawnienia …………………………………………………………………………… 

 

w specjalno ci …………………………………………….nr…………………………………. 

 

 W/w osoba posiada aktualny wpis do w ciwej izby in ynierów budownictwa nr  

 

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

 

Jednocze nie o wiadczam, e w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty w postaci uprawnie  

oraz za wiadczenia o wpisie do w ciwej izby in ynierów budownictwa zostan  przekazane 

Zamawiaj cemu najpó niej w dniu podpisania umowy. 

 

UWAGA !!!!! 

ww. o wiadczenie Wykonawca sk ada dla ka dej z osób uczestnicz cych w realizacji zamówienia, 

a wskazanych w Dziale V SIWZ 

 

 

……………………………………………………. 

(podpis upowa nionego przedstawiciela) 
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Za cznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

(W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWCY) 

zawarta, w trybie udzielania zamówie  publicznych, w dniu (*) ..................... pomi dzy Zak adem 

Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwem Budownictwa Spo ecznego Spó  z ograniczon  

odpowiedzialno ci  z siedzib  w Jelczu – Laskowicach, reprezentowan  przez: 

- Prezesa Zarz du – Janusza Weso owskiego, 

zwan  w dalszej cz ci umowy „Zamawiaj cym”, 

a 

(*) ........................................................................................................................................................ reprezentowan  

przez 

-    (*)  .................................................................... 

-    (*)  .................................................................... 

zwan  w dalszej cz ci umowy „Wykonawc ”. 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY 

§ 1. 

 Zamawiaj cy w oparciu o ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (z pó n. 

zmianami), po przeprowadzeniu w dniu (*) ..................... przetargu nieograniczonego Nr 02/TBS/13, zleca, a 

Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania i przekazania Zamawiaj cemu zadania inwestycyjnego 

polegaj cego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-8, czterokondygnacyjnego na 24 

lokale mieszkalne, wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, parkingu, chodników oraz 

zagospodarowaniem  terenów  zielonych  na  dzia ce  nr  10/60  AM-34  przy  ul.  Mieszka  I  w  

Jelczu-Laskowicach, w stosunku do którego zosta a wydana przez Starostwo Powiatowe w O awie decyzja o 

pozwoleniu na budow  nr 803/2013 oraz zosta o dokonane zg oszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych nr rej. AB.6743-543/2013. 

1. Szczegó owy zakres zadania inwestycyjnego, b cego przedmiotem niniejszej umowy okre laj : 

a) Projekt budowlany, obj ty pozwoleniem na budow  i zg oszeniem wymienionym w ust.1 tego 

paragrafu, sk adaj cy si  z nast puj cych cz ci: 

- architektura + konstrukcja + zagospodarowanie terenu 

- instalacje sanitarne, 

- instalacje elektryczne 

- przy cze wodne, kanalizacji sanitarnej  i deszczowej 

 stanowi cy za cznik nr 1 do niniejszej umowy 
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b) Specyfikacja techniczna, stanowi ca za cznik nr 2 do niniejszej umowy. 

c) Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowi cy za cznik nr 3 do niniejszej umowy.   

d) Przedmiar robót – roboty ogólnobudowlane, zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne, 

instalacje wewn trzne wod.-kan. i c.o., przy cze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 

stanowi cy  za cznik nr 4 do niniejszej umowy (informacyjnie),  

2. Zamawiaj cy o wiadcza, e kompletna dokumentacja przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia 

niniejszej umowy wraz ze zwi zanymi z ni  decyzjami organów administracji stanowi kompletn  

dokumentacj  techniczn  do wykonania obiektu wymienionego w ust. 1. 

3. Wykonawca niniejszym o wiadcza, e znany jest mu zakres rzeczowy i standard realizacji zadania 

inwestycyjnego, b cego przedmiotem niniejszej umowy oraz, e zapozna  si  z dokumentacj  

projektow  oraz zwi zanymi z ni  decyzjami organów administracji, jak 

 równie  z uzgodnieniami i warunkami technicznymi dostawców mediów oraz miejscem 

prowadzenia robót, dostarczonymi jemu przez Zamawiaj cego i, e nie wnosi w tym zakresie adnych 

uwag. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania zadania inwestycyjnego, b cego przedmiotem 

niniejszej umowy, zgodnie z decyzj  o pozwoleniu na budow  i zg oszeniem powo anymi w §1 

ust.1, niniejszej umowy, dokumentacj  projektow , powo an  w §1 ust.2, stanowi  za cznik nr 1, 

specyfikacj  techniczn , stanowi  za cznik nr 2  harmonogramem rzeczowo- finansowym 

stanowi cym za cznik nr 3, przedmiarem robót (informacyjnie) stanowi cym za cznik nr 4, ofert  

Wykonawcy stanowi  za cznik nr 5 oraz specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, która 

stanowi za cznik nr 6 do niniejszej umowy, postanowieniami niniejszej umowy oraz 

obowi zuj cymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowi zuj cymi przepisami prawa 

oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiaj cego uzgodnionymi z Wykonawc  w czasie budowy oraz 

w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy i za cznika nr 3 do niniejszej umowy, 

przy zachowaniu nale ytej staranno ci. 

2. Wykonawca o wiadcza, e dysponuje rodkami, maszynami i urz dzeniami, kadr  techniczn  oraz 

do wiadczeniem niezb dnym do wykonania zadania inwestycyjnego, b cego przedmiotem 

niniejszej umowy, oraz e wykonanie przedmiotu umowy nast pi przy pomocy osób maj cych 

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpo arowych oraz 

wyposa onych w odpowiedni sprz t, narz dzia i odzie . 

3. Zamawiaj cy o wiadcza, e posiada prawo do dysponowania nieruchomo ci , na której ma zosta  

wybudowany przedmiot umowy na cele budowlane. 

4. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  realizacji przez Wykonawc  przedmiotu niniejszej umowy przy 

pomocy podwykonawców z zastrze eniem, e nie spowoduje to:  
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a) obni enia jako ci i standardu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

b) opó nienia okre lonego w § 4 ust.4 terminu oddania przedmiotu umowy oraz opó nienia 

terminów realizacji poszczególnych etapów okre lonych w harmonogramie rzeczowo- 

finansowym, stanowi cym za cznik nr 3 do niniejszej umowy, 

c) zagro  w zakresie BHP i p. po .  

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawc  wykonania cz ci zadania inwestycyjnego 

stanowi cego przedmiot niniejszej umowy osobom trzecim – podwykonawcom, ponosi on pe  

odpowiedzialno  za realizacj  przez poszczególnych podwykonawców powierzonej im cz ci 

zadania inwestycyjnego. 

§ 3. 

1. Zamawiaj cy zastrzega mo liwo  zmiany w trakcie umowy zarówno zakresu rzeczowego jak i 

technologii realizacji przedmiotu umowy. 

2. Strony postanawiaj , e zmiana zakresu rzeczowego w postaci rezygnacji z cz ci robót lub 

wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych jak równie  zmiana technologii nast powa  

dzie niezw ocznie po przed eniu Wykonawcy przez Zamawiaj cego protoko u uzgodnie  lub 

po podpisaniu przez strony aneksu do niniejszej umowy stosownie do postanowie  ust. 3 tego 

paragrafu. 

3. Roboty dodatkowe, zaniechane lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiaj cego 

konieczno  wykonania nast pi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których warto  nie 

przekracza 5% warto ci inwestycji, Wykonawca zobowi zany jest wykona  przy zachowaniu tych 

samych standardów, co roboty obj te dokumentacj  projektow , na dodatkowe zlecenie 

Zamawiaj cego- w postaci protoko u uzgodnie ,  

ustalaj cego zakres rzeczowy, finansowy (kosztorys) i termin ich realizacji oraz zawieraj cego 

niezb dn  dokumentacj . Je eli warto  robót, o których mowa wy ej, przekracza 5% warto ci 

inwestycji Wykonawca zobowi zany jest je wykona , przy zachowaniu tych samych standardów, co 

roboty obj te dokumentacj  projektow , niezw ocznie po podpisaniu przez strony niniejszej 

umowy aneksu ustalaj cego zakres rzeczowy, finansowy (kosztorys) i termin ich realizacji oraz 

zawieraj cego niezb dn  dokumentacj . 

4. Ka da zmiana powodowa  b dzie odpowiedni  zmian  wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

TERMIN REALIZACJI 

§ 4. 

1. Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 
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2. Termin rozpocz cia realizacji przedmiotu umowy strony ustalaj  z dniem przekazania Wykonawcy 

terenu budowy. Rozpocz cie robót powinno nast pi  po 7 dniach od zawiadomienia przez 

Zamawiaj cego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpocz cia robót. 

3. Realizacja przedmiotu umowy przebiega  b dzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 

finansowym robót stanowi cym za cznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Zako czenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nast pi w terminie 11 miesi cy od terminu 

rozpocz cia realizacji przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protoko em odbioru 

ko cowego podpisanym przez strony umowy. 

5. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego robót, której mowa w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, 

termin zako czenia realizacji przedmiotu umowy, okre lony w ust.4 tego paragrafu mo e ulec 

zmianie, co zostanie ustalone przez strony aneksem do niniejszej umowy. 

6. Niedotrzymanie przez Wykonawc  terminu wykonania przedmiotu umowy okre lonego w ust. 4 

tego paragrafu lub terminu wykonania poszczególnych elementów robót, okre lonych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowi cym za cznik nr 3 do niniejszej umowy, nie 

dzie traktowane jako naruszenia postanowie  umowy, o ile spowodowane zostanie: 

a) naruszeniem przez Zamawiaj cego postanowie  § 8 pkt. a, b, c i d umowy, 

b) si  wy sz , przy czym zdarzeniami si y wy szej s  takie zdarzenia, które stoj  na 

przeszkodzie w wykonaniu obowi zku Wykonawcy, które wyst pi y lub sta y si  stronom 

wiadome po jej zawarciu, których nikt nie móg  przewidzie  w chwili zawarcia umowy, 

które s  zewn trzne w stosunku do dzia alno ci Wykonawcy. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 5. 

1. Strony ustalaj , e za zlecon  Wykonawcy realizacj  przedmiotu umowy, okre lonego w § 1 

niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okre lonym w dokumentacji projektowej oraz 

za cznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej umowy, Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy 

wynagrodzenie rycza towe w kwocie netto (bez podatku VAT)  (**) .................................................... 

 (s ownie: (**) ……......................................................................................................................................) 

plus podatek VAT w wysoko ci (**) .............................z  (s ownie: (**) ............................ 

...............................................................................................................................................) cznie (**) 

............................ z  (s ownie (**) .........................................................................................) 

Warto  wynagrodzenia rycza towego jest niezmienna do ko ca realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, z zastrze eniem postanowie  ust. 3 tego paragrafu. 

2. Kwota wynagrodzenia, okre lona w ust pie 1 tego paragrafu, mo e ulec powi kszeniu lub 

pomniejszeniu jedynie w wyniku zmiany zakresu robót i standardu, o którym mowa w § 3 
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3. Warto  robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, o których mowa w § 3 ustalana b dzie 

kosztorysem sporz dzanym przez Zamawiaj cego i uzgadnianym z Wykonawc , 

w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia dor czenia kosztorysu Wykonawcy, przy 

uwzgl dnieniu nast puj cych sk adników cenotwórczych:  

        -stawka  roboczogodziny  (**)…………  

        -koszty  zakupu  (**)…………,  

        -koszty ogólne (**)…………, 

        -zysk  (**)…………,  

        -ceny materia ów wg udokumentowanego przez Wykonawc  kosztu zakupu, powi kszone o koszty 

zakupu. 

4. Warto  robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych odpowiednio skoryguje wynagrodzenie 

rycza towe okre lone w ust. 1 tego paragrafu. 

§ 6. 

Wyp ata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nast powa  b dzie wed ug nast puj cych zasad: 

1. Strony postanawiaj , e wyp ata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy b dzie 

nast powa a cz ciowo na podstawie faktur przej ciowych wystawianych przez Wykonawc  za 

wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym  stanowi cym  za cznik  nr  3  do  niniejszej  umowy,  nie  cz ciej  jednak  ni  raz  w  

miesi cu, pod warunkiem podpisania przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego protoko u stanu zaawansowania robót i zatwierdzenia go przez Zamawiaj cego. 

2. Po wykonaniu przez Wykonawc  i odebraniu przez Zamawiaj cego przedmiotu umowy, 

Wykonawca wystawi faktur  ko cow , uwzgl dniaj  dotychczasowe wyp aty cz ciowe. 

3. Zamawiaj cy zobowi zany jest uregulowa  nale no ci wynikaj ce z faktur przej ciowych jak i 

faktury ko cowej przelewem bankowym w terminie 14 dni od dnia dor czenia jemu faktury przez 

Wykonawc , na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. W sytuacji, kiedy brak mo liwo ci 

realizacji przez Zamawiaj cego przelewu za faktury przej ciowe wynika z przyczyn le cych po 

stronie Banku kredytuj cego inwestycj , zap ata za faktury przej ciowe nast pi w uzgodnionym z 

Wykonawc  najszybszym mo liwie terminie. W tym przypadku przekroczenie przez 

Zamawiaj cego umownego, 14-dniowego terminu zap aty za faktury przej ciowe nie b dzie 

traktowane przez Wykonawc  jako nie dotrzymanie przez Zamawiaj cego warunków niniejszej 

umowy i nie b dzie powodem do naliczania odsetek. 

4. Jako termin zap aty przyjmuj  si  dat  obci enia rachunku Zamawiaj cego. 

5. Wykonawca o wiadcza, e jest zarejestrowany jako podatnik od towarów i us ug i jako taki jest 

uprawniony do wystawiania faktur VAT, pos uguj c si  numerem identyfikacji podatkowej NIP: 

(**) ................................... 
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§ 7. 

1. Jako gwarancj  nale ytego wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie roszcze  z tytu u 

kojmi Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy 3% warto ci umowy jako kaucj  

gwarancyjn  dobrego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania mo e by  wnoszone w: 

- pieni dzu 

- por czeniach bankowych 

- gwarancjach bankowych 

-gwarancjach ubezpieczeniowych 

3. Zamawiaj cy uwolni 70% kaucji gwarancyjnej po bezusterkowym odbiorze ko cowym przedmiotu 

umowy, w terminie do 14 dni po tym odbiorze. Pozosta e 30% kaucji gwarancyjnej zostanie 

zatrzymane na okres 36 miesi cy od daty odbioru ko cowego przedmiotu umowy jako 

zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi. Zwolnienie zatrzymanej kwoty kaucji umownej nast pi w 

terminie 7 dni od daty sporz dzenia bezusterkowego protoko u pogwarancyjnego. Zatrzymana 

kaucja umowna w pieni dzu b dzie przechowywana przez zamawiaj cego na oprocentowanym 

rachunku bankowym i zostanie zwrócona wraz z odsetkami wynikaj cymi z umowy tego rachunku 

bankowego, na którym by a przechowywana, pomniejszona o koszt prowadzenia rachunku.  

4. Strony zgodnie ustalaj , e w przypadku nie wywi zania si  przez Wykonawc  z obowi zku 

nale ytego (bezusterkowego) i terminowego wykonania przedmiotu umowy b  jego cz ci, 

Zamawiaj cy zatrzyma kwoty kar umownych zastrze one postanowieniami niniejszej umowy w 

pierwszej kolejno ci z kaucji, o której mowa w ust pie poprzedzaj cym. 

 

OBOWI ZKI ZAMAWIAJ CEGO 

§ 8. 

Zamawiaj cy zobowi zany jest do: 

a) przekazania Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budow , oraz wszelkich innych 

dokumentów wymienionych w tym pozwoleniu, 

b) przekazania Wykonawcy dziennika budowy, 

c) przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy, 

d) wyp acania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okre lonych niniejsz  umow , 

e) niezw ocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z cz ci robót lub wprowadzeniu robót 

dodatkowych i zamiennych jak równie  zmianie technologii, przy uwzgl dnieniu postanowie  § 3 

ust.2 i 3 niniejszej umowy, 



 
Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego 

Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci , z/s ul. Techników 29, 55-220 Jelcz – Laskowice 
Nr post powania 02/TBS/13 

 

36 
 

f) wskazania miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i cieków sanitarnych oraz 

zapewnienia dostaw innych niezb dnych mediów, z wy czeniem ciep a technologicznego. Koszty 

rozprowadzenia na budowie i eksploatacji w/w mediów pokrywa  b dzie Wykonawca, na co 

Wykonawca niniejszym wyra a zgod , 

g) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz pokrycia kosztów tego nadzoru z wyj tkiem 

sytuacji, gdy nadzór autorski b dzie wezwany przez Wykonawc . Wówczas koszt nadzoru 

autorskiego obci  b dzie Wykonawc , na co Wykonawca niniejszym wyra a zgod , 

h) dokonywania odbiorów cz ciowych i odbioru ko cowego. 

 

OBOWI ZKI WYKONAWCY 

§ 9. 

Do obowi zków Wykonawcy nale y: 

1. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust.1, 

2. wykonanie ogrodzenia placu budowy i zaplecza budowy wraz z zasileniem placu budowy 

w niezb dne media, 

3. szczegó owe zapoznanie si  z przekazan  przez Zamawiaj cego dokumentacj  projektowo- 

techniczn  i w przypadku konieczno ci dokonania u ci le , niezw oczne ich dokonanie z nadzorem 

autorskim i Zamawiaj cym,  

4. niezw oczne powiadomienie Zamawiaj cego na pi mie o wszystkich zauwa onych wadach 

w dokumentacji projektowo- technicznej oraz o zmianach proponowanych przez nadzór autorski, 

5. zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowi zuj ce przepisy prawa, 

6. zapewnienie obsady stanowiska kierownika budowy i pozosta ego nadzoru technicznego przez 

osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, 

7. sporz dzenie przez kierownika budowy przed rozpocz ciem budowy planu bezpiecze stwa 

i ochrony zdrowia uwzgl dniaj c specyfik  obiektu budowlanego przewidzianego do realizacji i 

warunki prowadzenia robót budowlanych Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 

sprawie szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i 

zdrowia ludzi, 

8. niezw ocznego informowania Zamawiaj cego o konieczno ci wykonania robót dodatkowych, nie 

obj tych dokumentacj  projektowo – techniczn , na które nie otrzyma  pisemnego zlecenia 

wykonania od Zamawiaj cego, 

9. przestrzegania wszelkich obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa oraz decyzji w ciwych 

adz lokalnych i pa stwowych, 
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10. zainstalowania na w asny koszt liczników zu ycia energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia 

kosztów zu ycia wody i energii elektrycznej dla celów budowy i potrzeb zaplecza budowy w okresie 

realizacji inwestycji, 

11. zapewnienia na w asny koszt obs ugi geodezyjnej inwestycji, 

12. uzyskania niezb dnych zezwole  koniecznych do wykonania robót wraz z pokryciem kosztów tych 

zezwole , za wyj tkiem pozwolenia na budow , 

13. odtworzenie nawierzchni, które uleg y zniszczeniu w wyniku realizacji przedmiotu umowy, 

14. uporz dkowania terenu budowy po zako czeniu robót i przekazania go protokolarnie 

Zamawiaj cemu w terminie ustalonym w § 4 ust. 4 mowy, 

15. przekazanie Zamawiaj cemu wszystkich niezb dnych dokumentów dotycz cych materia ów 

wyrobów i urz dze  u ytych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym dostarczenie 

Zamawiaj cemu odpowiednich protoko ów, za wiadcze , certyfikatów i atestów wymaganych 

obowi zuj cymi przepisami prawa, 

16. bezwzgl dne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpo arowych jak równie  

porz dku i czysto ci na terenie budowy, a w szczególno ci bie ce usuwanie z terenu budowy i 

wywóz na wysypisko mieci odpadów produkcyjnych i mieci, powsta ych przy realizacji umowy,  

17. informowanie inspektora nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy potwierdzonego faksem 

do Zamawiaj cego w nie pó niej ni  3 dni naprzód o terminie robót ulegaj cych zakryciu oraz o 

terminie robót zanikaj cych. Je eli Wykonawca nie poinformowa  o tych faktach inspektora 

nadzoru w w/w terminie jest on zobowi zany odkry  roboty i wykona  otwory niezb dne do 

zbadania robót, a nast pnie przywróci  roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynno ci b  

dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyra a on zgod , 

18. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materia ów robót albo ich cz ci w toku realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca zobowi zany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej 

umowy do niezw ocznego dokonania napraw i doprowadzenia robót do stanu poprzedniego na 

swój koszt, 

19. pe nienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 

20. sporz dzenie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem powierzchni u ytkowych lokali 

mieszkalnych oraz inwentaryzacji geodezyjnej i przekazania jej Zamawiaj cemu w dniu odbioru 

ko cowego przedmiotu umowy, z tym zastrze eniem, e w zakresie lokali mieszkalnych i 

ytkowych dotyczy to wy cznie zmian konstrukcyjnych, 

21. przestrzeganie ustale  dotycz cych ochrony i zabezpieczenia istniej cego drzewostanu, 

22. umo liwienia Zak adowi Energetycznemu, operatorom telekomunikacji i internetu mo liwo ci 

pod czenia realizowanego obiektu do sieci wraz z udost pnieniem frontu robót w terminie 
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umo liwiaj cym wykonanie tych pod cze  i instalacji wewn trz obiektu przed terminem odbioru 

ko cowego przedmiotu umowy okre lonego w § 4 ust.4. 

23. Dostarczanie w okresach pó rocznych, na yczenie Zamawiaj cego, w ca ym okresie realizacji 

inwestycji, aktualnych dokumentów i informacji wymienionych poni ej, a które b  stanowi y 

podstaw  do oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej zarówno przez Zamawiaj cego jak i Bank 

kredytuj cy: 

a) sprawozda  finansowych wraz z opini  bieg ego rewidenta o badanym sprawozdaniu, je eli 

podlega o badaniu; w przypadku Wykonawcy nie zobowi zanego do sk adania sprawozda  

finansowych – innymi dokumentami okre laj cymi obroty oraz zobowi zania i nale no ci, 

b) informacji z banku/spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej, w którym/ej 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj  wysoko  posiadanych rodków lub zdolno  

kredytow  Wykonawcy.  

Wykonawca jednocze nie wyra a zgod  na przekazywanie dokumentów wymienionych powy ej 

Bankowi kredytuj cemu inwestycj . 

24. Wykonawca jako wytwarzaj cy odpady zobligowany jest do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikaj cych z nast puj cych ustaw: 

a) Ustawy  z  dnia  27.04.2001r.  Prawo  ochrony  rodowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  

z pó niejszymi zmianami), 

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó niejszymi zmianami), 

25. Wszelkie powo ane w ust pach poprzednich przepisy prawne Wykonawca zobowi zuje si  

stosowa  z uwzgl dnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowi zuje si  do zakupu materia ów i urz dze  s cych do realizacji niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  roboty z materia ów nowych i pierwszej jako ci, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadaj cym wymogom okre lonym 

w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126 – tekst jednolity z pó . 

zm.) oraz wymogom projektu. 

3. Na ka de danie Zamawiaj cego Wykonawca zobowi zany jest niezw ocznie okaza  w stosunku 

do wskazanych materia ów: 

a) Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm , b  aprobat  techniczn , 

b) Certyfikatu bezpiecze stwa w stosunku do wyrobów, na które nie ma polskiej normy lub 

aprobaty technicznej. 
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§ 11. 

1. Wykonawca zobowi zuje si  do zawarcia (oddzielnych od innych inwestycji Wykonawcy) umów o 

ubezpieczenie budowy i robót realizowanych przez Wykonawc  oraz jego podwykonawców z 

tytu u szkód, które mog  zaistnie  w zwi zku z okre lonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialno ci cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank 

kredytuj cy inwestycj , z cesj  na rzecz tego Banku. Wykaz tych Towarzystw zostanie przekazany 

Wykonawcy przez Zamawiaj cego niezw ocznie po podpisaniu umowy. 

2. Odpowiedzialno  cywilna powinna okre la  szkody oraz nast pstwa nieszcz liwych wypadków 

dotycz cych pracowników budowlanych i osób trzecich, a powsta ych w zwi zku z realizacj  

przedmiotu umowy, w tym równie  ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Dokument potwierdzaj cy ubezpieczenie Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu w terminie 2 

tygodni od dnia rozpocz cia realizacji przedmiotu umowy w zwi zku z przej ciem na Wykonawc  

pe nej odpowiedzialno ci za: 

a) szkody i nast pstwa nieszcz liwych wypadków dotycz cych pracowników, 

podwykonawców i osób trzecich przebywaj cych w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikaj ce za zniszczenia oraz innych zdarze  w odniesieniu do robót, obiektów, 

materia ów, sprz tu i innego mienia ruchomego zwi zanego z prowadzeniem robót 

podczas realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wszystkie koszty zwi zane z zawarciem w/w umowy ubezpieczenia oraz op acenia sk adek 

ubezpieczeniowych obci aj  wy cznie Wykonawc . 

5. Wykonawca ponosi wy czn  odpowiedzialno  za szkody powsta e w wyniku uszkodzenia 

istniej cych na terenie budowy instalacji lub urz dze  podziemnych, chyba, e o ich istnieniu nie 

móg  wiedzie  przy zachowaniu nale ytej ostro no ci. 

§ 12. 

1. Zamawiaj cy wyra a niniejszym zgod  na to, aby zakres rzeczowy przedmiotu umowy by  

wykonywany przez Wykonawc  przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego pe  odpowiedzialno  za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowi zuje si  zapewni  w umowach z podwykonawcami taki zakres 

odpowiedzialno ci za wady oraz okres odpowiedzialno ci z tytu u r kojmi i gwarancji, aby nie by  

on mniejszy od zakresu odpowiedzialno ci za wady oraz krótszy od okresu odpowiedzialno ci za 

wady Wykonawcy wobec Zamawiaj cego, zastrze onego postanowieniami niniejszej umowy. 
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ODBIORY 

§ 13. 

1. Odbiory poszczególnych etapów robót wymienionych w za czniku nr 6 do niniejszej umowy b  

nast powa y nie pó niej ni  3 dni od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiaj cego przez 

Wykonawc  o terminie gotowo ci do odbioru. 

2. Wykonawca zawiadomi o terminie odbioru wpisem do dziennika budowy z równoczesnym 

powiadomieniem pisemnie Zamawiaj cego i odpowiedniego inspektora nadzoru. 

3. Czynno ci  odbioru  nie  mog  trwa  d ej  ni  4  dni  robocze  i  musz  zako czy  si  spisaniem  

protoko u zawieraj cego wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak równie  terminy 

wyznaczone na usuni cie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4. Odbiory robót podlegaj cych zakryciu lub roboty zanikaj ce b  odbierane w ci gu 2 dni 

roboczych od chwili zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do dokonania ich odbioru 

w dzienniku budowy z równoczesnym powiadomieniem pisemnie odpowiedniego inspektora 

nadzoru. W przypadku nie przyst pienia przez Zamawiaj cego w w/w terminie do odbioru robót 

podlegaj cych zakryciu lub robót zanikaj cych roboty te b  uznane za odebrane. 

5. Strony postanawiaj , e przedmiotem odbioru ko cowego b dzie przedmiot umowy okre lony w § 

1 ust.1 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu gotowo  do odbioru ko cowego dokonuj c wpisu do 

dziennika budowy i zawiadamiaj c Zamawiaj cego o gotowo ci do odbioru na pi mie listem 

poleconym. 

7. Zamawiaj cy wyznaczy termin rozpocz cia czynno ci odbioru w ci gu 7 dni od daty otrzymania od 

Wykonawcy listu poleconego informuj cego o gotowo ci do odbioru. 

8. Ko cowy odbiór robót nie mo e trwa  d ej ni  7 dni roboczych. 

9. W czynno ciach odbioru uczestniczy  b dzie komisja powo ana w formie pisemnej przez 

Zamawiaj cego i przedstawiciel Wykonawcy. 

10. Z czynno ci odbioru b dzie spisany protokó  zawieraj cy wszystkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru. 

11.  Je eli w toku czynno ci odbioru zostan  stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy 

Zamawiaj cemu kompletu dokumentów odbioru, Zamawiaj cemu przys uguj  nast puj ce 

uprawnienia: 

a) w przypadku, gdy wady nadaj  si  do usuni cia Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo 

odst pienia od odbioru ko cowego przedmiotu umowy lub odbioru poszczególnego etapu 

robót, do czasu usuni cia wad lub dostarczenia kompletu dokumentów odbioru. W takiej 

sytuacji strony spisuj  protokó  usterek. Wykonawca zobowi zuje si  do usuni cia 
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wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, których nie 

mo na usun  niezw ocznie zostanie ustalony termin ich usuni cia, z uwzgl dnieniem 

mo liwo ci technicznych. Po usuni ciu wad wykonawca powiadomi zamawiaj cego o 

terminie odbioru ko cowego lub terminie odbioru poszczególnego etapu robót. Po 

usuni ciu wad Zamawiaj cy i Wykonawca przyst pi  do odbioru ko cowego lub odbioru 

cz ciowego, 

b) w przypadku, gdy wady nie nadaj  si  do usuni cia, Zamawiaj cy jest uprawniony do 

odpowiedniego obni enia wynagrodzenia i potr cenia przys uguj cej mu z tego tytu u 

nale no ci z ostatniej faktury, wystawionej przez Wykonawc  jak równie  z kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w § 7, 

c) je eli wady uniemo liwiaj  korzystanie z obiektu, b cego przedmiotem umowy, zgodnie 

z jego przeznaczeniem, Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy lub da  wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowuj c jednocze nie prawo do 

naprawienia przez Wykonawc  szkody powsta ej na skutek opó nienia.  

12. Wykonawca nie mo e odmówi  usuni cia wad bez wzgl du na wysoko  zwi zanych z tym 

kosztów. 

13. Wady wynikaj ce z narzuconych przez Zamawiaj cego, w trakcie obowi zywania niniejszej umowy 

rozwi za  technologicznych i materia owych, b  usuwane przez Wykonawc  na koszt 

Zamawiaj cego, chyba, e Wykonawca wiedzia  lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci móg  si  

dowiedzie  o mo liwo ci powstania wad w wyniku narzuconych przez Zamawiaj cego w/w 

rozwi za  i nie poinformowa  o tym na pi mie Zamawiaj cego. 

14. Od dnia odbioru ko cowego przedmiotu umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci za 

zabezpieczenie przedmiotu odbioru. 

15. Spisanie protoko u ko cowego przedmiotu umowy oznacza zako czenie budowy i wykonanie 

zakresu prac obj tych niniejsz  umow . 

16. Wykonawca jest zobowi zany przekaza  Zamawiaj cemu, od ka dego z podwykonawców 

specjalistycznych, protokó  powykonawczy w dniu odbioru ko cowego przedmiotu umowy. 

17. W przypadku nie przyst pienia Wykonawcy do usuwania wady w terminie wynikaj cym 

z postanowie  niniejszej umowy lub ich nie usuni cia w terminie uzgodnionym przez strony, 

Zamawiaj cy usunie wad  na koszt i ryzyko Wykonawcy w asnym staraniem lub zleci jej usuni cie 

osobie trzeciej a koszty pokryje z kaucji gwarancyjnej, na co Wykonawca wyra a zgod . 

 

ODPOWIEDZIALNO  STRON 

§ 14 

Wykonawca udziela gwarancji i r kojmi wed ug nast puj cych zasad: 
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Gwarancja: 

1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji na urz dzenia zamontowane w przedmiocie 

umowy. 

2. Termin gwarancji wynosi 1 rok i liczy si  od dnia podpisania przez strony niniejszej umowy 

protoko u odbioru ko cowego przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest zobowi zany do przekazania Zamawiaj cemu wszystkich kart 

( dokumentów) gwarancyjnych urz dze  zamontowanych w przedmiocie umowy nie pó niej ni  w 

dniu odbioru ko cowego przedmiotu umowy. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiaj cy poinformuje 

o tym Wykonawc  na pi mie, nie pó niej ni  2 tygodnie od ujawnienia wady, wyznaczaj c mu 

termin do ich usuni cia. 

kojmia: 

1. Odpowiedzialno  Wykonawcy z tytu u r kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy, 

istniej cych w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz wad powsta ych po odbiorze, lecz z 

przyczyn tkwi cych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

2. Strony ustalaj , e termin r kojmi wynosi 3 lata. 

3. Bieg terminu, po up ywie, którego wygasaj  uprawnienia z tytu u r kojmi rozpoczyna si  w dniu 

odbioru ko cowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protoko em odbioru. 

§ 15 

1. Istnienie wady powinno by  stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogl dzin maj cych na 

celu stwierdzenie wady Zamawiaj cy powiadomi na pi mie Wykonawc  nie pó niej ni  3 dni przed 

planowan  dat  ogl dzin. 

2. Usuniecie wad powinno by  stwierdzone protoko em podpisanym przez przedstawicieli lub 

pe nomocników stron niniejszej umowy. 

3. Strony ustalaj , e termin usuni cia wad przedmiotu umowy w okresie r kojmi i gwarancji wynosi 

nie wi cej ni  14 dni od dnia ich zg oszenia Wykonawcy na pi mie chyba, e strony niniejszej 

umowy ustal  inny termin ich usuni cia, z zastrze eniem postanowie  ust pu nast pnego. 

4. Wady zagra aj ce bezpiecze stwu oraz wady szczególnie uci liwe Wykonawca zobowi zany jest 

usun  nie pó niej ni  3 dni od dnia ich zg oszenia Wykonawcy na pi mie chyba, e strony niniejszej 

umowy ustal  inny termin ich usuni cia. 

5. Wykonawca jest zobowi zany usun  na w asny koszt wszystkie wady przedmiotu umowy w 

terminie wynikaj cym z postanowie  niniejszej umowy, je eli Zamawiaj cy za da  ich usuni cia na 

pi mie przed up ywem okresu r kojmi.  

6. Zamawiaj cy mo e dochodzi  roszcze  z tytu u r kojmi równie  po up ywie terminu r kojmi, je eli 

zg osi  Wykonawcy istnienie wad w okresie r kojmi, na co Wykonawca niniejszym wyra a zgod . 
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§ 16 

Strony ustalaj  odpowiedzialno  z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy w 

nast puj cy sposób: 

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne: 

a) kar  umown  w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia okre lonego w § 5 ust.1 umowy z tytu u 

nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, liczon  za ka dy dzie  opó nienia, 

b) kar  umown  w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia okre lonego w § 5 ust.1 umowy z tytu u 

opó nienia w realizacji poszczególnych etapów realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

okre lonych harmonogramem stanowi cym za cznik nr 6 do niniejszej umowy, trwaj cej 

powy ej 30 dni, liczon  za ka dy dzie  opó nienia, pocz wszy od 31 dnia opó nienia, 

c) kar  umown  w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia okre lonego w § 5 ust.1 umowy za 

nieterminowe usuniecie wad przedmiotu umowy, liczonych za ka dy dzie  opó nienia w 

usuni ciu wad, 

d) kar  umown  w wysoko ci 10 % wynagrodzenia okre lonego w § 5 ust.1 umowy za 

odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy. 

2. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kary umowne: 

a) w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia okre lonego w § 5 ust.1 za zw ok  w przekazaniu 

Wykonawcy dokumentacji projektowo- technicznej, liczon  za ka dy dzie  zw oki, 

b) w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia okre lonego w § 5 ust.1 za zw ok  w przekazaniu 

Wykonawcy terenu budowy, liczon  za ka dy dzie  zw oki, 

c) w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia okre lonego w § 5 ust.1 za zw ok  w przeprowadzeniu 

odbioru ko cowego, liczon  za ka dy dzie  zw oki, 

d) kar  umown  w wysoko ci 10 % wynagrodzenia okre lonego w § 5 ust.1 umowy za 

odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Zamawiaj cego. Nie uzyskanie kredytu 

bankowego jest traktowane jako przyczyna niezale na od Zamawiaj cego. 

§ 17 

1. Zamawiaj cy jest uprawniony do odst pienia od umowy w przypadku wyst pienia   okoliczno ci, 

których nie mo na by o wcze niej przewidzie  a nie wynik a ona z winy Zamawiaj cego (zgodnie z 

art. 395 §1 k.c. – umowne prawo odst pienia i art. 145 ustawy Prawo zamówie  publicznych). 

2. Zamawiaj cy jest uprawniony do odst pienia od umowy, z przyczyn le cych po stronie 

Wykonawcy, je eli: 

a) Wykonawca wykonuje swoje obowi zki w sposób nienale yty i pomimo dodatkowego 

wezwania przez Zamawiaj cego nie nast pi a poprawa w wykonaniu tych obowi zków, 

b)  Wykonawca nie podj  si  wykonania obowi zków wynikaj cych z niniejszej umowy lub z 

przyczyn zale nych od siebie przerwa  jej realizacj , a przerwa trwa d ej ni  3 tygodnie, 
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c)  Wykonawca nie respektuje w ra cy sposób zalece  inspektora nadzoru, 

d) je eli zosta a og oszona upad  Wykonawcy, 

e) je eli Wykonawca z terminowym realizowaniem przedmiotu umowy jest tak dalece, e nie jest 

prawdopodobne, eby zdo  zrealizowa  przedmiot niniejszej umowy w terminie zako czenia 

przedmiotu umowy okre lonym w §4 ust.4 niniejszej umowy. 

3. W przypadku zw oki przez Zamawiaj cego z zap at  faktur cz ciowych trwaj cej d ej ni  2 

miesi ce Wykonawca b dzie mia  prawo wed ug swojego wyboru: 

a) Wstrzyma  realizacj  robót budowlanych, daj c, aby Zamawiaj cy uregulowa  nale no ci 

wynikaj ce z faktur wystawionych przed dat  wstrzymania realizacji inwestycji, 

b) Odst pi  od umowy z przyczyn zale nych od Zamawiaj cego po up ywie 2 miesi cy od daty 

wezwania Zamawiaj cego do zap aty wynagrodzenia za wykonane roboty, 

c) Prawo odst pienia od umowy nie przys uguje Wykonawcy w przypadku, gdy opó nienie w 

zap acie spowodowane jest opó nieniem w wyp acie kolejnej transzy kredytu przez Bank 

kredytuj cy inwestycj . 

4. Poza sytuacj  okre lon  w ust. 2 tego paragrafu Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od 

umowy z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego, je eli Zamawiaj cy b dzie w sposób ra cy 

utrudnia  realizacj  przedmiotu umowy wg projektu, na który zosta o wydane pozwolenie na 

budow . 

5. Je eli kara zastrze ona postanowieniami niniejszej umowy nie pokryje poniesionej przez stron  

szkody, ma ona prawo do dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego do wysoko ci rzeczywi cie 

poniesionej szkody. 

6. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cenia z wynagrodzenia Wykonawcy, przys uguj cych mu 

od Wykonawcy na mocy postanowie  niniejszej umowy kar umownych, na co Wykonawca wyra a 

zgod . 

7. Odst pienie od umowy przez ka  ze Stron powinno nast pi  w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. 

8. W przypadku odst pienia przez któr kolwiek ze stron od niniejszej umowy, podstaw  ostatecznego 

rozliczenia mi dzy stronami stanowi  b dzie protokó  inwentaryzacji robót w toku na dzie  

odst pienia wraz z ko cow  wycen  prac zrealizowanych. 

9.  W przypadku odst pienia przez któr kolwiek ze stron od niniejszej umowy obie strony s  

zobowi zane: 

 przyst pi  do czynno ci inwentaryzacji robót w toku w terminie nie d szym ni  7 dni od dnia 

odst pienia przez któr kolwiek ze stron od umowy, 

 podpisa  protoko u inwentaryzacji, o którym mowa w ust pie poprzedzaj cym,  
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10. W przypadku odst pienia przez któr kolwiek ze stron od niniejszej umowy Zamawiaj cy jest 

zobowi zany: 

a) dokona  odbioru robót oraz zap aty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane 

ca kowicie i cz ciowo do dnia odst pienia, 

b) przej  teren budowy. 

11. W przypadku odst pienia przez któr kolwiek ze stron od niniejszej umowy Wykonawca jest 

zobowi zany: 

a) do zabezpieczenia budowy na koszt strony, z której przyczyn nast pi o odst pienie od umowy, 

b) usuni cia z terenu budowy swojego potencja u wykonawczego w terminie wskazanym przez 

Zamawiaj cego. 

c) uporz dkowania na swój koszt terenu budowy, pod rygorem zap aty Zamawiaj cemu kary 

umownej w wysoko ci 0,1 % wynagrodzenia okre lonego w §5 ust.1 niniejszej umowy, chyba 

e strony postanowi y inaczej. 

 

WARUNKI DODATKOWE 

§ 18 

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzi  b dzie Kierownik Budowy legitymuj cy si  wymaganymi 

uprawnieniami. 

2. Wykonawca ustanawia niniejszym Kierownika Budowy w osobie: (*) 

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

3. Ze strony Zamawiaj cego nadzór pe ni  b  inspektorzy nadzoru legitymuj cy si  w ciwymi 

uprawnieniami. 

4. Zamawiaj cy powo uje inspektora nadzoru w osobie: (*) ............................................... 

 

§ 19 

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osób trzecich – przysz ych najemców 

lokali mieszkaniowych w celu pokazania im tych lokali oraz dokonania ewentualnych uzgodnie  co do 

materia ów wyko czeniowych w lokalach, na co Wykonawca niniejszym wyra a zgod . Zasady 

wprowadzania przez Zamawiaj cego na teren budowy osób trzecich oraz w/w uzgodnie  zostan  ustalone 

przez strony niniejszej umowy odr bnie.  

§ 20 

Strony postanawiaj , e Zamawiaj cy w toku wykonywania umowy reprezentowany b dzie przez (*) 

........................................................... z tym zastrze eniem, ze zawiadomienia o konieczno ci dokonania 

odbioru, dla swojej skuteczno ci musz  by  kierowane zarówno do Zamawiaj cego jak i do inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  
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POSTANOWIENIA KO COWE 

§ 21 

 Zmiana, rozwi zanie lub odst pienie od niniejszej umowy oraz o wiadczenia stron wymagaj  pod rygorem 

niewa no ci formy pisemnej. 

§ 22 

Spory wynik e na tle niniejszej umowy rozstrzyga  b dzie w ciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby 

Zamawiaj cego s d powszechny. 

§ 23 

Strony zobowi zane s  do przestrzegania w czasie obowi zywania niniejszej umowy oraz po jej wyga ni ciu 

lub rozwi zaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, ( Dz. U. Nr 47, poz. 211, z pó n. zm.), zw aszcza w zakresie zachowania tajemnicy 

handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialno ci prawnej i finansowej. 

§ 24 

W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow , b  mia y zastosowanie w ciwe przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 25 

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze Stron. 

§ 26 

Tre  niniejszej umowy podlega tajemnicy wynikaj cej z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z roku 2002 Nr 101 poz. 926 z pó n. zm.) oraz aktów wykonawczych. 

 

    

 ZAMAWIAJ CY                                                          WYKONAWCA  

 

(*) – wype niane w momencie podpisywania umowy 

(**) – wype niane przez Oferenta 

 

Integralne za czniki do umowy: 

1. Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budow  

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

4. Przedmiar robót 

5. Oferta wykonawcy 

6. SIWZ 
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Za cznik nr 8 do SIWZ 

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

 (Piecz  Wykonawcy) 

 
WIADCZENIE 

 
 
Sk adaj c ofert  w post powaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-8), wraz z budow  urz dze  i instalacji, przy czy, 

parkingu, chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dzia ce nr 10/60 AM-34 w 

Jelczu-Laskowicach 

prowadzonym przez Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego sp. z o.o. 

wiadczamy, e 

 nie nale ymy do grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie  

publicznych *, 

 nale ymy do grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie  

publicznych*. W przypadku przynale no ci Wykonawcy do grupy kapita owej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych,   

Wykonawca sk ada wraz z ofert  list  podmiotów nale cych do grupy kapita owej. 

 
 
 
 
__________________ dnia _________ 
 

 
 

_____________________________________ 
PODPIS I PIECZ TKA WYKONAWCY

  
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skre li . 
 


