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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

Dla postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity 
Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź.zm). zwanej dalej ustawą, 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 
 

Na roboty budowlane pn. 
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zatwierdzam : 

 
 
 
 
 
 
 

Barlinek, kwiecień 2014, rok 
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Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 
Lp Oznaczenie części Nazwa części 
1 Część I Instrukcja dla Wykonawców  

2 Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

3 Część III Opis przedmiotu zamówienia 

 
Część I – Instrukcja dla Wykonawców 
 
Spis treści: 

1) Nazwa i adres Zamawiającego  
2) Tryb udzielenia Zamówienia 
3) Opis przedmiotu zamówienia 
4) Zamówienia częściowe 
5) Zamówienie uzupełniające 
6) Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 
7) Termin wykonania zamówienia 
8) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
9) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 
10)  Wadium 
11) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
12) Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia 

publicznego 
13)  Opis sposobu przygotowania oferty 
14) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 
15)  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
16) Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
17) Miejsce i termin otwarcia ofert 
18) Tryb otwarcia ofert 
19) Zwrot  oferty bez otwierania 
20) Termin związania ofertą 
21) Opis sposobu obliczenia ceny 
22) Kryteria oceny ofert 
23) Tryb oceny ofert 
24) Wykluczenie Wykonawcy 
25) Odrzucenie ofert 
26)  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
27) Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
28) Unieważnienie postępowania 
29)  Środki ochrony prawnej 
30)  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów 
31) Podwykonawstwo 
32) Wykaz załączników do niniejszej SIWZ 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 
Wspólnota Mieszkaniowa budynku 1 Maja 15 w Barlinku 
reprezentowana przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego, Spółka z o.o. 
adres: ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek  
NIP 597-14-95-751, REGON 811787297 
tel. 95-74-62-348, fax 95-74-62-348 
e-mail: btbs@gryfnet.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500,  
Telefon/fax: /95/ 74-62-348 oraz fax: /95/74-62-348 
Adres poczty elektronicznej: 1) btbs@gryfnet.pl  
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Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:   
www.barlinek.pl  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź.zm) zwanej w dalszej części Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ustawą Pzp. 

2) Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

3) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się 
przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93  z póź.zm), przepisów prawa budowlanego oraz 
ustawy o prawie autorskim. 

4) Prowadzone postępowanie przetargowe jest zamówieniem mieszanym i jest prowadzone zgodnie z art.6 w/w ustawy.   
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Zakres przedmiotu zamówienie obejmuje : 

1) Zakres wykonawczy – wykonanie robót budowlanych. Wykonawca winien przygotować swoją ofertę w oparciu o:   
a) załączoną dokumentację budowlaną ( projekt architektoniczny i branży sanitarnej oraz ślepe kosztorysy); 
b) faktyczne koszty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia  

2) Całość robót  zostanie wykonana zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przepisami BHP, oraz warunkami Umowy 
na  roboty budowlane. 
 

5) Przedmiot zamówienia według kodu CPV: 

 
 

Opis pozycji Kod CPV – słownik główny 

Roboty budowlane 45000000 -7 

Roboty elewacyjne 45443000 -4 

Roboty izolacyjne 45320000 -6 

Roboty budowlane w zakresie stolarki okiennej 44220000 -8 

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.30.00.00 

Roboty malarskie 45.44.21.00 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – pn. Opis przedmiotu zamówienia 
(Projekty i kosztorysy). 
  

6) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w projektch i 
kosztorysach 

7) Do rozwiązań opisanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia w dokumentacji 
technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisanym. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, na podstawie art. 30 ust. 
5 ustawy PZP jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.  

8) Dla materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji przez wskazanie znaków towarowych zamawiający dopuszcza 
zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i jakościowych 
odpowiadających określeniom dokumentacji technicznej. Na potwierdzenie równoważności oferowanych materiałów i urządzeń 
należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, DTR itp.) 

9) Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawcę: 
a) Gwarancji na okres minimum 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; 
b) Rękojmia za wady na okres minimum 5 lat i 3 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

Oferty zawierające krótsze terminy gwarancji i rękojmi za wady, będą przez Zamawiającego odrzucone, jako niespełniające 
warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
4. Zamówienia częściowe. 

 
Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych .  

 

5. Zamówienia uzupełniające. 

 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
6. Informacje o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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7. Termin wykonania zamówienia. 
  
Termin wykonania zamówienia ustala się następująco: 

a) Instalacje C.O. i CWU. – do dnia 30.09.2014r.  
b) Pozostałe prace,  ostateczny wymagany przez Zamawiającego termin wykonania i odbioru całości zamówienia do 15.10.2014r. 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 

Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

- Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „ O spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy PZP”. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków poprzez weryfikacje 
oświadczenia złożonego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

- Wykonawca spełnienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli  wykaże, że  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończył co najmniej 3 inwestycje budowlane obejmującą wykonanie: 
a) docieplenia budynku (przegrody zewnętrzne, ściany piwnic, strop nad piwnicami) w systemie BSO 
b) wymiany pokrycia papowego dachu budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem 
c) wykonanie lub remont instalacji C.O. z rur miedzianych lutowanych lutem twardym w budynku wielorodzinnym 
d) wykonanie lub remont instalacji wod. – kan.   
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. (Załącznik 4 do SIWZ) 
  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 
Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

- Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli wykaże dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej oraz kierowników robót branży sanitarnej wydane 
zgodnie z odpowiednimi przepisami  i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykaz osób winien być wypełniony zgodnie z 
ich uprawnieniami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ 

 
4) sytuacji ekonomiczna i finansowa; 
Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

 - Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w 
kwocie minimum 40% oferowanej ceny oferty, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z 
zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c Ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
- Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna sumę ubezpieczenia 300.000 PLN. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia oceniane będzie łącznie spełnienie 
przez nich warunków określonych w ppkt.1), 2), 3), 4). 
 
2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust 1 ustawy PZP zamawiający żąda złożenia: 
1) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ. 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz). 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
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5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Zamawiający oceniając spełnienie warunków wymaganych od wykonawców będzie stosował formułę: spełnia / nie spełnia na 
podstawie załączonych dokumentów do oferty zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy 

po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z 
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku   z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,   a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano                       za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 

 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania  lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym 
mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
 

Zamawiający oceniając spełnienie warunków wymaganych od wykonawców będzie stosował formułę: spełnia / nie spełnia na 

podstawie załączonych dokumentów do oferty. 
 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

 
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których opis sposobu oceny został dokonany w punkcie 8 niniejszej SIWZ, 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

1. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. 
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2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3.do SIWZ. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy PZP, dokument 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy PZP, dokument 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzone według załącznika nr 4 do 
niniejszej SIWZ; 

9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzone według załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ; 
 

10. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia przedłoży 
wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres ich 
udziału w wykonywaniu zamówienia; 

11. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

12. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

13. Wpłatę wadium; 
14. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów w zakresie posiadanej wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, oraz zdolnościach finansowych. Zamawiający wymaga, aby po podpisaniu umowy 
Wykonawca wykazał się podpisaną umową z podmiotami które zobowiązują się udzielenia doświadczenia w zakresie wiedzy, 
potencjału technicznego i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub udzielają zobowiązania w zakresie zdolności 
finansowej; 

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 4 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U  z 2009r., Nr226 poz. 1817). 

16. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

17. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

18. Dokumenty wymienione w pkt.3-7 winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialne 
potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub wzbudzać będą wątpliwości co do 
ich prawdziwości). 

19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W przypadku składania oferty wspólnie przez kilku 
Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20. Każdy z Wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w ppkt. a); b).Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 
21. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie 3, niniejszej SIWZ, należy dołączyć 

stosowane pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo takie powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i 
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

UWAGA: 
A. Za treść oferty oraz kompletność odpowiada Wykonawca. 
B. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia 

spełnienia warunków Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i 



- 7 - 
 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walu dostępne są pod 
następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy.htm 

C. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
D. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
E. Zamawiający  - na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy – prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawców, którzy w 

określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.1 Ustawy – Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli, wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

F. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1, Ustawy – Pzp nie później niż w dniu składania ofert. 

G. Zamawiający wzywa także Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie , do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy – Pzp. 

 

10.  Wadium 
 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100) 
2. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 
3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) Pieniądzu; 
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) Gwarancjach bankowych; 
d) Gwarancjach  ubezpieczeniowych; 
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U z 2007r., Nr 42, poz.275). 
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalna, 

bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać następujące elementy: 

a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib, 

b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) Kwotę gwarancji, 
d) Termin ważności gwarancji, 
e) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nie lezących po jego stronie”. 

f) Zobowiązanie gwaranta do : „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

• Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

• Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

• Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy”; 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego , konto depozytowe Barlineckiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku konto nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074; z dopiskiem  

Wadium Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty 

Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15” 

Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 
 

5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium. 

6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną „za 
zgodność z oryginałem”. 

7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem 
składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 

ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający, nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie 
kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
Ustawy – PZP. 

12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 

1. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Informacje ogólne. 

1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN. 
3) Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający 

może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust.3 Ustawy -  PZP. 
3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) Pieniądzu; 
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) Gwarancjach bankowych; 
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 200r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr z 2007r., Nr 42, poz.275). 
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

konto depozytowe Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku konto nr 78 8355 0009 
0000 0143 2000 0073.  

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia. 
4) Jeżeli zabezpieczenie  wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

5) W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w ppkt.1), jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

6) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (Kontraktu) składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące 
wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosowanego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo 
zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść 
Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie 
zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez 
zastrzeżeń. 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
1. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwilą podpisania – Protokółu Odbioru Robót 
Końcowych; 

2. 30% wartości zabezpieczenia nie później niż 15 (piętnastym) dniu po upływie Okresu Gwarancji i Rękojmi za wady. 
 

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego. 

 
1. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. 
2. Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy (ów) lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu 
z właściwego rejestru, umowy spółki, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy 
dołączyć oryginał odpowiedniego dokumentu lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię. 

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź 
też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ. 

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki 
zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP. 
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7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 Ustawy 
– Prawo zamówień publicznych. 

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną oraz zaleca się format nie większy niż A4. 
9. Zaleca się, by całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
10. Wszelkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli 

do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisująca (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być 
numerowane i parafowane. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, czyli włącznie w 
miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę. 

12. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem kopii (data, pieczątka firmowa i podpis Wykonawcy). Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisująca (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Podpis wykonawcy 
winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej (podpis złożony 
odręcznie lub na pieczęci określającej imię i nazwisko osoby upoważnionej). Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w 
ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

13. Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy.  

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert – 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnieni treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminie składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 14.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 14.1 niniejszej 
SIWZ. 

4. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na 
stronie internetowej. Udzielające wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść 
niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest 
udostępnia SIWZ. 

6. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi 

Zamówień Publicznych ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą 
elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której jest ona udostępniona. 
 

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
                     ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek; Sekretariat, pokój nr 4 

2.  W nieprzekraczalnym terminie: 
 

Do dnia 15 maja 2014r Do godziny 10:00 

 
3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać 

następująco: 
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Oferta w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych pn.: Przetarg nieograniczony –  
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15” - Nie otwierać przed dniem 

15.05.2014 r. przed godziną 10.30 

 

 

 
 

16. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
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1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są 

skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr….”. 

3. Wycofanie złożonej oferty następujące poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie 
przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego : Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

                     ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek; Sekretariat, pokój nr 4 
 

 

w dniu 15 maja 2014 o godzinie 10:30 

 

 

18. Tryb otwarcia ofert 
 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2. Koperty (paczki) oznakowane napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, 

których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian – zmiany zostaną dołączone do oferty. 
3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) Stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
2) Nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
3) Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawieranych w 

formularzu oferty; 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania przetargowego. 

4. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie 
informacje, o których mowa w pkt. 18.1 i 18.3.2) i 3) niniejszej SIWZ. 

 

19. Zwrot oferty bez otwierania 
 

Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie, o którym mowa w punkcie 15.1 niniejszej SIWZ, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ja po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

20.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust.2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywanej jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia 

nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
21.  Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1.   Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, wynik ten   wpisuje cyfrowo i słownie do    
       formularza oferty.  
2.    Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena musi być zaokrąglona do 
       dwóch miejsc po przecinku – złote i grosze.  
 
3.    Cena określona w ust. 1 i 2 będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. Cenę oferty stanowi suma cen wyliczonych w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy plus podatek VAT wyliczony 
procentowo i wartościowo. 

5. Wykonawca obliczając cenę oferty, oprócz robót wynikających z przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji musi także 
przewidzieć i uwzględnić inne okoliczności, które mogą towarzyszyć temu zamówieniu. Musi również założyć, że może wystąpić 
konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, bez których nie można zakończyć robót  stanowiących całości 
zadania - robót budowlanych, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, w takim przypadku musi 
Wykonawca musi ująć koszty tych robót w innych pozycjach. 

6. Cena jednostkowa robót oznacza cenę zawierającą wszystkie składniki łącznie z kosztami zakupu i zyskiem (bez podatku VAT) 
7. Wykonawca zapewnia stałość cen jednostkowych robót wskazanych w kosztorysie ofertowym. 
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8. Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą rozliczane obmiarowo.  
9. Umowa będzie rozliczana metodą ceny obmiarowej zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy. 
10. Za wyrządzenie ewentualnych szkód w trakcie robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
11. Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem budowy. 
12. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 
13. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku 

VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę np. z zerową stawką VAT, Zamawiający na 
etapie porównywania i oceny ofert doliczy do takiej ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 37 ust. 3a 
Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 
Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

 
 

22. Kryteria oceny ofert 
 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania; 
2) Nie zostaną odrzucone. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium : cena – waga 100%. 
3. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą – ofertę z najniższą ceną. 
4. Zamawiający zbada złożone oferty, według kryterium: cena – waga 100%. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., każda 

następna otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną wg wzoru: 
 

 Cena minimalna 
 __________________ X 100 

Cena =    Cena badana  
 

5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
składający oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem, aukcji elektronicznej. 

 
23.  Tryb oceny ofert 

 
1. W troku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w zakresie 
dopuszczalnym przez Ustawę – Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące 
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców 
pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

 

24.  Wykluczenie Wykonawcy 
 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia stosowanie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, przy czym zgodnie z art. 24 ust.4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem pkt. 26.3.3) niniejszej SIWZ. 

 

25. Odrzucenie oferty 
 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
26.  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w 

niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i którego oferta zawierać będzie 

najniższą ceną. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o : 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną punktację ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację: 

2) Wykonawcach, którzy oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt. 26.3.1) niniejszej 
SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

 

27. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
 
1. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Umowa w sprawie zamówienia: 

1) Zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
2) Mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
6) umowa podlega unieważnieniu: 

a) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ; 
b) zgodnie z zapisami art. 146 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zgodnie z art. 144 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w 
stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 

1) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt.1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach projektowych jeżeli są 
one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 
budowy; 

2) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego 
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w 
trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; 

3) Zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36z ust. 5 ustawy – Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z 
zapisami art. 36a ust.6 ustawy – Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust.2 ustawy – Prawo budowlane; 

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej 
należnego podatku VAT; 

5) Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Odniesienia wywołujących potrzebę jego zmiany; 
6) Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
7) Zmiana Personelu Wykonawcy lub zamawiającego;  
8) Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: 

a) Poprzez wprowadzenie rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonego w programie 
funkcjonalno – użytkowym; zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji inwestycji i wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy 
b) Poprzez konieczność dokonania istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej; Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zmieniającej warunki pozwolenia na budowę; 
projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego 
c) Poprzez wprowadzenie nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej; ich wprowadzenie wymaga 
każdorazowego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i pisemnej zgody Zamawiającego 

9) Zmianie terminu zakończenia robót, spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub 
warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych lub historycznych, niewybuchów lub niewypałów 

10) Zmianie dotyczącej zakresu robót wynikającego z nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty; w 
takim przypadku zmiany zostaną ograniczone do zmian powodujących usunięcie kolizji poprzez zmianę sposobu wykonania, 
materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń; zmiany te mogą determinować zmianę terminu zakończenia 
robót. 

11) Zmianie dotyczącej obniżenia wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 
12) Zmianie dotyczącej podwykonawców nie wymienionych w niniejszej umowie 
13) Zmianie warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a Instytucją Zarządzającą 

lub wytycznych Instytucji Zarządzającej 
14) Zmianie wynikającej z działania siły wyższej 
15) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. w zakresie stawki podatku VAT. 

16) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przez 
podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy regulującej współprace tych 
wykonawców. 

4. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy: 
a) Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podopis pod umową do występowania w imieniu 

wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie); 
b) Kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie; 
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c) Zaświadczenia ( z określonymi w nich terminami ważności  wydane przez właściwą Izbę samorządu zawodowego, 
potwierdzające wpis osób wskazanych w ofercie, w stosunku do których żądano uprawnień, na listę członków właściwej 
izby, zgodnie z art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane; 

d) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
5. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania 
zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do 
wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców wspólnie realizujących Umowę. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub niw 
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ – Wzór Umowy w sprawie zamówienia. 

 
28.  Unieważnienie postępowania 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, równocześnie wszystkich Wykonawców, 

którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia ( w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert), 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
- Złożyli oferty ( w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnieni faktyczne i 
prawne.  

 

29.  Środki ochrony prawnej 
 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej, w postaci odwołania i skargi do 
sądu. 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- odrzucenia oferty odwołującego. 

3.  W przypadku czynności zamawiającego, na które nie służy odwołanie, wykonawca może w terminie       przewidzianym do 
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami       ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na       podstawie ustawy. 

4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność lub dokona      czynności zaniechanej, 

informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej       czynności. 
5. Przepisy określające środki ochrony prawnej, w tym zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań,       zawarte są w dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych.   
  

30.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na 
piśmie lub faksem. 

2. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
otrzymania przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z dniem, gdy dotarły one 
do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 08:00 do 15:00. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: 
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek 

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

- Edward Hołowczak,  tel. 95-74-62-348, faks 95-74-62-348 
codziennie w dniach pracy  w godzinach 8.00-15.00  
-Marlena Spychała, tel. 95-74-62-348, faks 95-74-62-348  
 

31.  Podwykonawstwo 
 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Formularzu Oferty. 
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32. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 
 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 
Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr  2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Wykaz wykonywanych robót budowlanych 

Załącznik nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia 

Załącznik nr 6 oświadczenia o zastosowanym systemie docieplenia 

Załącznik nr 7  Wzór umowy 

Załącznik nr 8 Projekt budowlany - architektura 

Załącznik nr 9 Projekt budowlany – branża sanitarna 

Załącznik nr 10 Przedmiar- roboty ogólnobudowlane 

Załącznik  nr 11 Przedmiar – budowa instalacji c.o. –  roboty instalacyjne 

Załącznik nr 12 Przedmiar – budowa instalacji cwu.- roboty instalacyjne 

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosowanie do treści niniejszej SIWZ Zamawiający dopuszcza zmiany 
wielkości pól załączników oraz odmienny wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą 
zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ –Wzór Formularza Oferty 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Przetarg nieograniczony 
 

Na roboty budowlane pn. 
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15” 

 
 
 
 

1. Zamawiający – Wspólnota Mieszkaniowa budynku 1 Maja 15 w Barlinku reprezentowana 
przez 
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 
ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek 

 
2. Wykonawca: 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Lp Nazwa Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

   

   
 

3. Osoba uprawiona do kontaktów: 

 
Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  
 

4. Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam, że: 

 
1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej zmianami, 
3) Wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia bez podatku od towarów i usług 

wynosi………………………………………………………………………………….….[PLN] 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….[PLN] 
Należny podatek od towarów i usług stawka {….} %.............................[PLN] 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….[PLN] 
RAZEM: 
Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:…………………………………………..[PLN] 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….[PLN] 

       

4) Na cenę netto określoną w punkcie 4.  ppkt. 3) składają się następujące elementy: 
 
4.1. – Roboty ogólnobudowlane                                                      ................................. złotych 
4.2. – Roboty instalacyjne                                                       ................................. złotych 
 

  Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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za cenę  netto …………………………………….. złotych 

plus podatek VAT w wysokości............ % t. j.  - .......................złotych 

 Łącznie (brutto)  -  ...................................................... złotych 
( słownie: 

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

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

 
Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
stawek VAT. 
Cena podana w punkcie 4.3) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej polegającej na 
poprawieniu błędów rachunkowych stanie się Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w Umowie. 

 
4) Akceptujemy warunki terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i płatności zawartych w 

materiałach przetargowych, 
5) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
6) Spełniam (my) warunki udziału w postępowaniu i przedkładam dokumenty i oświadczenia 

potwierdzające spełnianie tych warunków; 
7) Akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
8) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się  zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją 
zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ. 

9) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia]

1 
, 

10) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia, 

11) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U z 2010r, Nr 113, poz. 759 z póź.zm), żadne z informacji zawartych w ofercie nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania

2 
: 

 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażoną cyfrą) 

od Do 

a)     
 

  
12) [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące 

części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]
3
 

 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Nazwa części zamówienia Wartość powierzonej 
części zamówienia 

a)    

b)    

 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego. 
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5. Podpis (y) : 
 
Lp. Nazwa (y) 

Wykonawcy (ów) 
Nazwisko i imię osoby 

(osób) 
upoważnionych do 

podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy (ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) 

upoważnionych do 
podpisywania 

niniejszej oferty w 
imieniu wykonawców 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość i 
data 

 
 

     

 
 

     

Uwaga: 
1. Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia wiersza 2 kolumny 3 w niniejszym Załączniku nr 1 

do Oferty. 
2. Podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do Oferty stanowi integralną część Oferty i jest 

treścią Oferty. 
1 

Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
2 

Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 

Wykonawca usuwa niepotrzebne 
 
 

*Właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych 
 

Przetarg nieograniczony 
Na roboty budowlane pt.  

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15” 

 
OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 
2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) działając w imieniu firmy - Wykonawcy 
……………………………………………..…………………………………………………………. 

w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty 

Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15” 

  

oświadczam/y, że firma: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
oświadczam/y, że firma: 
………………………………………………………………………………………………………… 
spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 
2) posiada wiedzę i doświadczenie, zapewniające prawidłowe zrealizowanie zamówienia; 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe zrealizowanie przedmiotu. 
 

Podpisano: 

........................ .............................................. 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli) 
……………………….., dnia ............................................. 

 
Informacja dla Wykonawcy: 
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 24 ust. 1 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych 
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Przetarg nieograniczony 
Na roboty budowlane pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku 

przy ul. 1 Maja 15” 

 

 
OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Oświadczam, że wykonawca / wykonawcy, którego / których * reprezentuję w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, realizowanym przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 
Barlinku ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, którego przedmiotem jest 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. Ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź.zm). 
 

Poprzez odpowiednie przekreślenie należy dostosować treść oświadczenia do statusu  podmiotu, który je 
składa, tj.: 

• Wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu; 

• Pełnomocnika wykonawców (konsorcjum) wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia. 
 
 
………………………………….data…………………2014 rok. 
 

Podpisano: 

........................ .............................................. 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli) 
……………………….., dnia ............................................. 
 

 
Informacja dla Wykonawcy: 
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonywanych robót budowlanych 
 
 

WYKAZ WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH 
 

Przetarg nieograniczony 
Na roboty budowlane pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku 

przy ul. 1 Maja 15” 

 
Wykonawca 

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

W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, zawierający co najmniej 3 zadania, obejmujące wykonanie robót budowlanych w zakresie 
określonym przedmiotem zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone *  
 

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Lp
. 

Nazwa Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

  

  

 
Oświadczam (y), że : 

 
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.   
 

Lp. Przedmiot zamówienia (rodzaj 
robót, miejsce wykonania) 

Wartość w PLN 
(brutto) 

Data wykonania 
(zakończenia 

Odbiorca (nazwa, 
adres, nr telefonu 

do kontaktu) 

 
 

    

  
 

   

 
 

    

  
 

   

 
 W załączeniu przedstawiam dokument(y) potwierdzający , że ta/ te budowa (y) została (y) wykonane – zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu 
karnego. 
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Podpis (y) : 
 

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy (ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) 

upoważnionych 
do podpisywania 
niniejszej oferty 

w imieniu 
wykonawców 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość i 
data 

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

Podpisano: 

........................ .............................................. 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli) 
……………………….., dnia ............................................. 

 
Informacja dla Wykonawcy: 
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, które będę uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

Przetarg nieograniczony 
Na roboty budowlane pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku 

przy ul. 1 Maja 15” 

 

 

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L
P. 

Nazwa Wykonawcy (ów) Adres (y) Wykonawcy (ów) 

  

  

Oświadczam (y), że : 
Dysponuję n/w osobami / będą dysponował n/w osobami *: 

 
 
 
 
 
 
 

Lp. 

 
Imię i 

nazwisko 

 
Zakres wykonywanych 

czynności w 
zamówieniu 

 
Posiadanie 

uprawnienia 
(zakres, nr i data 

wydania) 

Posiadanie doświadczenie  
Informacja o 
podstawie do 
dysponowania  

osobą 

(Nazwa i 
przedmiot 

zamówienia/ 
Inwestor/ 

wartość w PLN 
brutto – jeśli 
wymagana) 

Pełniona funkcja w 
procesie 

inwestycyjnym 

  
 

Kierownik robót 
branży budowlanej 

    

 
 

 Kierownik robót 
branży sanitarnej  

    

  Kierownik robót 
branży 
elektroenergetycznej 

    

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

Oświadczamy, że osoby wykazane w tabeli powyżej posiadają wymagane uprawnienia. Osoba składająca 
oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego. 

Podpis (y) : 
 
 

Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (ów) Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionych do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (ów) 

Podpis(y) osoby 
(osób) 

upoważnionych do 
podpisywania 

niniejszej oferty w 
imieniu wykonawców 

Pieczęć (cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość i 
data 

 
 

     

 
Podpisano: 

........................ .............................................. 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli) 
……………………….., dnia ............................................. 

Informacja dla Wykonawcy: 
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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                                                                                                                                       Załącznik nr 6 

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o zastosowanym systemie docieplenia 

 
 
 

OŚWIADCZENIE   OFERENTA 
Załącznik do oferty (stanowiący jej integralną część) 

Niniejszy oświadczam, że składając ofertę w dniu 26 lutego 2014r.  na wykonanie Termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 15w Barlinku.   
 
zobowiązuję się do: 

1. Wykonania  przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymogom 

specyfikacji oraz kosztorysu ofertowego. 

 

2 a. Roboty dociepleniowe będą wykonane w systemie ……………………………………
          

(ścisłe określenie przyjętego 
w ofercie systemu  BSO) 

2 b. Roboty dociepleniowe w przyjętym systemie BSO zobowiązuję się wykonać zgodnie z instrukcją 
„Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” (Instrukcja ITB nr 418/2006, Warszawa 
2006r) 

2 c. Zobowiązuję się nie stosować mieszania materiałów z różnych systemów BSO 
   
 
 
Barlinek dnia ………………………….…… 

………………………………………………………… 
                                                                                                                                                 (pieczątka i podpis 
oferenta) 
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Załącznik nr 7 – Wzór umowy 

 
        

 
UMOWA NR ............./2014  PROJEKT 

 

 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ……………./2014 
         

Zawarta w  dniu …………………….. w Barlinku pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. 1 
Maja 15 w Barlinku, w imieniu której działa Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
w Barlinku zwanym dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 1. Elżbietę Walczyńską -Prezes Zarządu,  
a:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
………………………………………………………………………………………………………….. zawarta została niniejsza umowa o 
następującej treści: 
 
 

§1 
Definicja i interpretacja 

 
Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej im  przypisane 
chyba, że kontekst wymaga inaczej: 
1) Wykonawca – oznacza wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Pojęcie to jest 

tożsame/równoznaczne z pojęciem Wykonawca Robót. 
2) Kontrakt - oznacza niniejszą umowę. 
3) Nadzór Inwestorski – oznacza firmę upoważnioną przez Zamawiającego do zarządzania zadaniem, czyli 

podejmowania działań i decyzji organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją niniejszej 
umowy, wyłonioną odrębnym postępowaniem. Pojęcie Nadzoru Inwestorskiego jest 
tożsame/równoznaczne z pojęciem Inżyniera Kontraktu. 

4) Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu robót. Odbiór  częściowy 
nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. Odebrane częściowo przez Zamawiającego prace, 
pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność a 
protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

5) Zakończenie realizacji robót  budowlanych -  realizację robót budowlanych uznaje się za zakończoną 
wówczas gdy łącznie zachodzą niżej wymienione warunki: 
a) Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte niniejszą umową, w tym uporządkował teren 

inwestycji, 
b) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót budowlanych 

oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzający taki stan rzeczy. 
6) Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Kontraktu  przedmiotu umowy w  stanie 

gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych, po  dokonaniu przez 
Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy przedmiotu umowy. Dokonanie odbioru 
końcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna 
bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji. 

7) Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu wad. Wykonawca 
otrzyma od  Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu budowlanego wolnego 
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot 
zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8) Zakończenie realizacji umowy  -  za zakończenie realizacji umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru 
ostatecznego, a data podpisania protokołu odbioru ostatecznego jest datą zakończenia realizacji umowy. 

9) Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana przez 
Zamawiającego z udziałem zainteresowanych Stron. 
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10) Teren budowy/inwestycji – teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie, na którym będzie 
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

11) Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, wykonawczy opracowany celem przeprowadzenia 
inwestycji wraz ze zgłoszeniem robót, na podstawie którego można realizować roboty budowlane. 

12) Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja, która została opracowana zgodnie z  art. 57 ust. 1 i 2 
ustawy z   dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Kompletność 
dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem o jej kompletności 
i prawidłowości wykonania w świetle zapisów ww. ustawy Kompletność dokumentacji jest również 
potwierdzana przez Nadzór Inwestorski. 

13) Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu na cel oznaczony w 
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie 
warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub urządzeń, o istnieniu którego Wykonawca 
zapewniał. 
 

§2 
Przedmiot umowy 

 
Zamawiający powierza, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji „Termomodernizację budynku mieszkalnego 

Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15” 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z wiedzą 
techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają niżej wymienione dokumenty opisujące przedmiot 
umowy: 
1) niniejsza umowa, 
2) Dokumentacja Projektowa, 
3) Kosztorys ofertowy. 
Dokumenty te należy uważać oraz odczytywać i interpretować jako część niniejszej umowy, w   kolejności 
wskazanej powyżej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być odczytywane w takiej samej 
kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane. 

3. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające i  uzupełniające 
w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie 
będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu oraz, że jest w pełni świadomy warunków kontraktowych i wynikających z nich 
następstw i nie wnosi do nich zastrzeżeń.  
 

§3 
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi 

 
1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu 

ostatecznego. 
2. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych  – roboty instalacyjne  do dnia ……………….2014r., roboty 

ogólnobudowlane do ……………2014r.  Zakończenie realizacji robót budowlanych zostało zdefiniowane w § 1 
pkt 5 niniejszej umowy. 

3. Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  
4. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (okres 

rękojmi dla Wykonawcy został rozszerzony do 36 miesięcy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). 
5. Inne terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 

1) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy – do dnia 
lub w dzień przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Dziennik Budowy oraz dokumentacje 
projektową, 

2) w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. 
Rozpoczęcie robót potwierdza wpis w Dzienniku budowy. 

3) w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaże Zamawiającemu 
osoby pełniące funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych wraz z dokumentami 
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potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnień i 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. W tym terminie należy również przedłożyć wniosek o 
zmianę osoby funkcyjnej na inną niż wskazana w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu 
poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy – zmiana osoby możliwa jest jedynie w przypadku 
dopuszczonym niniejszą umową, 

4) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 
potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie 
ryzyk budowlanych, 

5) czynności odbiorowe rozpoczęte zostaną w ciągu 14 dni od złożenia Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania 
dokumentacji powykonawczej. 

6. Pozostałe terminy wyznaczone Wykonawcy określone zostały w pozostałych paragrafach niniejszej umowy. 
 

§4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy, 

powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.  
3. Funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane w  ofercie 

Wykonawcy złożonej w wyniku negocjacji cenowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy.  
4. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz 

dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie ryzyk budowlanych (w terminie 14 dni od daty podpisania 
umowy). 

5. Rozpoczęcie wykonywania robót objętych zgłoszeniem w ciągu 14 dni od daty przekazania Wykonawcy 
terenu budowy. Rozpoczęcie wykonywania robót potwierdzić należy wpisem w  Dzienniku budowy. 

6. W zakresie terminowości Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) realizacji robót budowlanych w terminie określonym niniejszą umową 
2) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o  wszelkich 

możliwych zdarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót budowlanych i termin 
zakończenia robót budowlanych. 

7. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane i dokonywanie w nim wpisów na 
bieżąco. 

8. Wypełnianie i realizacja poleceń wpisanych do Dziennika Budowy. 
9. Prowadzenie Księgi Obmiaru. 
10. Opracowanie planu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
11. Przejęcie terenu budowy,  jego  zagospodarowanie  oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc 

prowadzenia robót, zapewnienie należytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzeganie przepisów 
BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy. 

12. Urządzenie i oznakowanie terenu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w stanie należytym przez cały 
okres realizacji robót budowlanych  i do dnia odbioru końcowego. 

13. Zorganizowanie we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń 
p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej. 

14. Zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc 
składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót. 

15. Zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi 
ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz starannością uwzględniającą 
zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe.  

16. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy  pozostające  w związku 
przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. 

17. Zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków 
finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkich materiałów,  dostarczonych na 
plac budowy. 

18. Wykonanie prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
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19. Zapewnienie dojazdu i dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów wykonani i rozbiórki tymczasowych 
dojazdów, przejść, kładek, podjazdów, itp. 

20. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na  bieżąco 
niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów. 

21. Likwidacja terenu budowy i uporządkowanie tego terenu w terminie nie przekraczającym wyznaczonego 
termin zakończenia realizacji robót budowlanych. 

22. Wykonawca na własny koszt i staraniem własnym wykona doprowadzenie wody i energii elektrycznej na 
plac budowy, zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody, 
energii elektrycznej w okresie realizacji robót. 

23. Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca przekaże uprawnionemu 
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich składowania na wysypisku 
bądź z utylizacji przekaże Zamawiającemu. 

24. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu zbiorcze rozliczenie ilości wszystkich materiałów 
rozbiórkowych (przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyżej, 
potwierdzającymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu należy uwzględnić ilości oraz jednostki określone 
w Tabeli elementów rozliczeniowych. Ilości materiałów wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszą być 
potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Opracowanie winno być załączone w dokumentacji 
powykonawczej. 

25. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią 
jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji  projektowej. Wyroby 
budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach. 

26. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących  Norm oraz innym 
określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 
Wykonawca przed wbudowaniem materiału winien uzyskać od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie 
materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentów wymienionych w niniejszym 
ustępie, a w przypadku zastosowania materiałów równoważnych winien w pełni udokumentować 
Nadzorowi Inwestorskiemu ich równoważność, załączając również opinię Nadzoru Autorskiego.  [Przed 
odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą 
między innymi deklaracje zgodności, certyfikaty oraz  aprobaty na wbudowane materiały. Dokumenty te 
winny wskazywać, że dane materiały zostały użyte na przedmiotowej budowie (określenie miejsca 
wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez 
Nadzór Inwestorski]. 

27. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy  materiały i 
urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub 
parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzór Inwestorski. 

28. Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, w 
stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie możliwa po przedstawieniu 
przez Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii 
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

29. Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź propozycje 
rozwiązań zamiennych  winny być opiniowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski (w tym analiza 
kosztów) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej 
jest możliwe po akceptacji przez Zamawiającego. 

30. Wykonawca wnosząc o zmianę materiałów lub wykonanie robót w technologii zamiennej, realizację robót 
dodatkowych, uzupełniających składa wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i  w  tym samym terminie (dniu) 
również przekazuje go do wiadomości Zamawiającemu. Wykonawca winien składać wniosek kompletny, tj. 
zawierający:  
– opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, 
– dokumentację projektową (zawierającą w zależności od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne)  

lub niezbędne rysunki – dokumentacja/rysunki winny być opatrzone opinią Nadzoru Autorskiego; 
– opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
– kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z Kontraktem 
–  w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiązań 

projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci).  
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Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia.  
Opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące następstwem braku kompletnego wniosku ze 
strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do dokonania zmian terminów umownych. 
Wykonawca ponownie wnioskując w danej sprawie składa odrębny, a gdy jest on kompletny to datę jego 
wpływu/złożenia  traktuje się jako datę, od której biegnie termin rozpatrywania sprawy. 

31. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania robót dodatkowych 
lub  uzupełniających zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania Protokołu konieczności, sporządzonego przez Nadzór Inwestorski w  oparciu o kompletny 
wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi  w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na 
proponowaną zamianę/wykonanie robót.  

32. Zmiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie 
warunków umowy. 

33. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów 
Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać 
go ponownie na własny koszt. 

34. Informowanie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania robót zamiennych oraz 
innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

35. Przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań i  pomiarów 
w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Udostępnianie Nadzorowi 
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu badań i pomiarów. 

36. Wady stwierdzone przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót oraz okresie rękojmi i gwarancji 
Wykonawca winien usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i  na  własny koszt. 

37. Informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót. 

38. Nanoszenie na bieżąco i na własny koszt w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu 
z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym oraz prowadzenie rejestru zmian. 

39. Przedstawiciel Wykonawcy gotowość robót do odbioru będzie zgłaszał poprzez dokonanie wpisu do 
Dziennika Budowy. 

40. Zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie 
odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a jeżeli termin ten nie został określony 
zawiadomienia należy dokonać w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca 
przygotuje i przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed 
rozpoczęciem odbioru robót. W przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu nie 
odebranych przez Nadzór Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na własny koszt 
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie. 

41. Skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru częściowego robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami 
dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Z odbioru częściowego 
robót sporządza się protokół. 

42. W zakresie odbioru końcowego Wykonawca winien: 
1) dokonać wpis do Dziennika Budowy o zakończeniu robót budowlanych  oraz potwierdzić ten stan rzeczy 

stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy, 
2) skompletować i złożyć Zamawiającemu  dokumentację powykonawczą 
3) opracowaną zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.  Dokumentacja powykonawcza winna być 

wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spiętej) + dwa egzemplarze 
w wersji elektronicznej (jpg, .pdf). 

4) przedłożyć wraz ze złożeniem dokumentacji pisemne oświadczenie o jej kompletności i prawidłowości 
wykonania w świetle ww. zapisów Prawa budowlanego. 

43. Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, okresu gwarancji i rękojmi) to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do  należnych mu kar 

umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając 
równocześnie termin usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części lub całości 
przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie 
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wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

44. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 

45. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Nadzór 
Inwestorski wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, 
nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo od 
umowy odstąpić i powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie traktuje się jako dokonane z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację Wykonania Zastępczego 
Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru potrącić z Wynagrodzenia lub zaspokoić z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 5 

Zamówienia dodatkowe 
 

1. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji 
robót budowlanych wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z 
dokumentacji projektowej. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności 
będących podstawą ich udzielenia i  szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania 
zamówienia dodatkowego, po  zatwierdzeniu go przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski. 

2. Podstawą do wyceny robót dodatkowych będą ceny: 
1) wskazane w ofercie Wykonawcy, 
2) średnie ceny jednostkowe elementów robót ujęte w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD 

publikowane za kwartał poprzedzający wykonanie prac, 
3) wycena własna poparta dokumentami potwierdzającymi koszty. 
Do wyceny należy przyjmować ceny w kolejności wskazanej powyżej 
 

§ 6 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi. 
2. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych, jakie zostały wskazane w  ofercie 

Wykonawcy,  Podwykonawcom z uwzględnieniem następujących postanowień : 
1) warunkiem podzlecenia wykonania robót Podwykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu 

projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcą, a 
Podwykonawcą wraz z wykazem robót zlecanych Podwykonawcy,  

2) uwagi Zamawiającego do projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą mogą być wniesione w 
terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy, 

3) jeżeli w powyższym terminie Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się to  będzie 
za jego zaakceptowanie, 

4) zawarcie  umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i wymaga od Podwykonawcy przyjęcia bez zastrzeżeń warunków Kontraktu. Przyjęcie 
warunków kontraktu potwierdza Podwykonawca w formie pisemnej, potwierdzenie Wykonawca składa 
wraz z wnioskiem o zaakceptowanie Podwykonawcy.  

5) za wykonane roboty przez Podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy; 
6) Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy, 
7) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie Podwykonawcy o zapoznaniu się z  warunkami 

niniejszej umowy. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą. 
4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 
5. W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy Podwykonawcy. 
6. Do każdego rozliczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie 

Podwykonawcy/Podwykonawców (oświadczenie) o otrzymaniu całego należnego im wynagrodzenia z tytułu 
wykonywanych robót, przy czym do: 
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1)  fakturowania dokonanego na podstawie protokołów odbiorów częściowych Wykonawca zobligowany 
jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy w terminie 10 dni od złożenia faktury. 
Oświadczenie winno potwierdzać rozliczenie z tytułu wykonania przez Podwykonawcę robót za dany 
okres rozliczeniowy, który należy wskazać w dokumencie, 

2) fakturowania dokonanego na podstawie protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobligowany jest 
dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy łącznie z swoją fakturą (w dniu złożenia 
faktury). Oświadczenie winno potwierdzać rozliczenie się Wykonawcy z  Podwykonawcą za całość robót 
wykonanych przez Podwykonawcę przez okres trwania kontraktu. 

W przypadku braku potwierdzenia/oświadczenia Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma należność 
przypadającą za roboty dotyczące branży, dla której ustanowiono podwykonawstwo. Wstrzymana należność 
z tytułu braku potwierdzenia zapłaty dla Podwykonawcy zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 30 dni 
od daty dostarczenia stosownego oświadczenia. 

7. W przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę do Zamawiającego z roszczeniem o  zapłatę opartym na 
przepisie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na konto 
Podwykonawcy. W takiej sytuacji: 
1) Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dowodów, że sumy należne 

Podwykonawcy za roboty, które były poświadczone przez Nadzór Inwestorski, zostały zapłacone. Jeżeli 
Wykonawca nie dostarczy takich dowodów, wówczas Nadzór Inwestorski działający w imieniu 
Zamawiającego poświadczy do zapłaty fakturę Podwykonawcy, 

2) Wykonawcy  zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę z faktury 
Podwykonawcy jaka została poświadczona przez Nadzór Inwestorski, na co  Wykonawca wyraża zgodę, 

3) kwota z faktury Podwykonawcy poświadczona przez Nadzór Inwestorski zostanie uiszczona 
Podwykonawcy, na co  Wykonawca wyraża zgodę 

§7 
Wynagrodzenie i sposób płatności 

 
1. Płatnik: Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 10 z siedzibą ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, NIP:  597-16-98-000. 

Płatność będzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku 

mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Barlinku przy ul. 1 Maja 15” 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy będzie 

• Kwota netto:  ………………… zł  
10) (słownie:) 

• podatek VAT 8 % …………… zł  
11) (słownie:) 

• Kwota brutto: ……………….. zł  
12) (słownie:). 

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym.   
4. Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będzie protokół odbioru częściowego lub 

końcowego zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski. 
5. Rozliczenia za wykonane roboty będą wg następujących zasad: 

1) kwota wynagrodzenia częściowego wynikać będzie z obmiarów wykonanych robót, 
2) fakturowanie za wykonanie części robót będzie możliwe nie częściej niż raz w miesiącu, 
3) fakturowanie dokonywane na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie dokonywane 

do  60% wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, pozostałe 40% będzie 
fakturowane na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
7. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT złożonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. 
8. Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w 

fakturze VAT.  
10. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie 

roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty 
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom Wykonawcy, 
roszczenia o obniżenie wynagrodzenia zgodnie z §12 pkt. 1 , koszty związane z Wykonaniem Zastępczym. 
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11. Wynagrodzenie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy. 

 
§8 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedłoży dokumenty potwierdzające 

posiadanie ubezpieczenia ryzyk budowlanych na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto oraz 
ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 PLN wraz z dowodami 
opłacenia składek. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później jednak niż w  terminie 3 dni 
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeń wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do dnia podpisania protokołu 
odbioru ostatecznego. 

4. Jeżeli w okresach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1 niniejszego 
paragrafu stracą swoją ważność Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze 
strony Zamawiającego. 

5. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego 
wyboru:  
1) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczeń wymienionych w ust.1 

niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bądź też zaspokoić je z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, albo 

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeń wymienionych w ust.1 
niniejszego paragrafu i przedłożenie dowodów uzyskania tych ubezpieczeń, a po jego bezskutecznym 
upływie odstąpić od umowy.  

 
§9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca w terminie 14 dni od do dnia 

podpisania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 3 niniejszej umowy,  tj. ………………. , (słownie:). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń służących 

Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową w tym w  szczególności kar 
umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio 
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z 
Wykonaniem Zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia 
roszczenia. 

4. Strony postanawiają, że: 
1) 70% kwoty  zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w  ciągu 30 

dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostanie kwota w wysokości  30% wniesionego 

zabezpieczenia określonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Część zabezpieczenia służąca 
zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady  będzie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od 
upływu okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku upływu ważności  zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony 
Zamawiającego. 

6. W przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie 
uprawniony wedle swojego wyboru do:  
1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji przedmiotu umowy,  
2) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy  kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
3) odstąpienia od umowy. 
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§10 
Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 5 pkt 2 lub bez uzasadnionej przyczyny zawiesił realizację przedmiotu umowy 
przez okres dłuższy niż 14 dni.  
W takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub 
kontynuacji przedmiotu umowy wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 5 
dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 
umowy. 

2) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Nadzoru Inwestorskiego i pomimo dwóch 
pisemnych wezwań do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w dalszym ciągu przedmiot 
umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy, 

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo pisemnego wezwania nie 
nastąpiła poprawa ich wykonania.   
W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonywania robót zgodnie z  umową 
wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 5 dni. Po  bezskutecznym upływie 
tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od  umowy. 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców, w stosunku do których 
Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 niniejszego paragrafu 
traktowane będzie jako odstąpienie od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać  uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 
która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wniesione. 
 

§11 
Kary umowne 

 
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania za 

szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. W 
pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony 
ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  

2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczania kar oraz ich wysokość:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: 

a) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa w  § 3 ust. 5 
pkt 2  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 za  każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa w  § 3 ust. 2  - 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 za  każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w wykonaniu lub należytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków wynikających z § 4 
niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 7 ust. 3 za każdy dzień 
zwłoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony w niniejszej 
umowie to zwłoka Wykonawcy liczona jest od upływu tego terminu, a gdy termin nie jest określony 
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w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego 
wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3dni) na wykonanie 
tego  zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym upływie tego terminu  Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kary za zwłokę. 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w okresie rękojmi 
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 
za każdy dzień zwłoki, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3, 

f) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni - w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 za każdy dzień przerwy w 
wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni, 

2) Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w lit. a) – f) powyżej stają się wymagane z końcem 
dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej. 

3. Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z  przyczyn zawinionych 
przez  Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3,  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona 
szkoda przewyższa należną karę umowną. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrącenie 
nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na  14 dni od 
daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 
 

§12 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy i personelu Wykonawcy 

oraz warunki tych zmian 
 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku: 
1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zwiększenie kosztów  wykonania  

po stronie  Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót 
wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT,  przy czym 
podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy 
zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w 
okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT, 

2) wyłączenie części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 
3) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w  dokumentacji projektowej, 
wprowadzanych w sytuacji: 
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy 

bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie 
opracowywania dokumentacji projektowej,  

c) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na  korzyści 
dla Zamawiającego. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu  realizacji robót budowlanych w przypadku: 
1) szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych,  przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, (poza warunkami 
charakterystycznymi dla pory roku), 

2) wstrzymania robót przez  Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robót jest 
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, 
technologii robót, materiałów. 

3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji 
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia 
określonej modyfikacji, 
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4) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy 
dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy, 

5) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
6) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje prac, 
7) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 
8) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych 

umową. 
3. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w 

ofercie, w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, 
2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 
3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 

W przypadku przedmiotowej zmiany nowo wskazana osoba musi spełniać wymagania określone w ustawie 
Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

4. Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa                do 
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą 
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne  dla Zamawiającego. 

5. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia 
okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie, poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji 
zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:  

1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

6. Zmiany umowy będą wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 
 

§13 
Cesja na rzecz osób trzecich 

 
Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji 
na rzecz osób trzecich. 
 

§14 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Prawa 

budowlanego i Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Wzór karty gwarancyjnej 
2) oferta Wykonawcy 
3) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

PODPISY 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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  załącznik do umowy nr .../2014 
Warunki Gwarancji 

Wykonawca: 
Firma: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………  
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………. 
Telefon ……………………………………………………….. 
udziela na okres 5 lat gwarancji, 
(początek gwarancji liczony jest od dnia końcowego odbioru robót), 
na roboty:  ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym –  
nr …./2014, z dnia …………………………., 
 zwanej dalej Umową.  
1.    Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe, instalacyjne oraz 
zabudowane materiały zawarte w przedmiocie umowy.  
1a.  W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w którym były przeprowadzone roboty  budowlane objęte 
zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt. 1) będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) 
niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad. 
2.  Wykonawca oświadcza że wykonane roboty oraz użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl 
prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy. 
3.    W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub 
Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. 
Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez 
Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną 
wadę w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.   
4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia,  wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 1 dzień od daty 
zawiadomienia. 
5.    Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4, i nie wykluczające eksploatacji przedmiotu 
umowy,  Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub 
Użytkownika. 
5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż w punkcie 4 i 
5 terminu usunięcia wad. 
6.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia wady w terminie 14 dni,  będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot 
trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót. 
7.    Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych 
napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 
o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją  uprawniony z gwarancji nie mógł z niej 
korzystać 
8.   W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o 
których został powiadomiony przez Zamawiającego. 
9.   Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo  wymaga potwierdzenia na piśmie przez  Wykonawcę i 
Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 
10.  Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, 
systemy  itp., co  do których  producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez 
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca 
odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. 
11. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, materiały 
budowlane, instalacje, systemy  producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres  udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumenty dotyczące tych gwarancji w 
ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji. 
  
                                                                                                                 ………..…………………………… 

     (podpis Wykonawcy) 


