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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 

Gmina Kowary – Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 
58-530  Kowary ul. Dworcowa 11 

 
 
 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w oparciu        
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        
(Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na realizację zadania pn.:  
 
 
 
 
 

 Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13            
w Kowarach 

 

 
 

Nr sprawy: 14/IN/ZPRB/4752/12  
 

 
 

Zadanie jest dofinansowane na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o 
finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych, noclegowni i 
domów dla bezdomnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 
2009r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie 
stanowiących lokali socjalnych 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Zatwierdził 
 

 
 

                                                sierpień  2012 r.  
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE: 
1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie 
„ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia           
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zmianami). 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta 
odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy 
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku 
wystąpienia okoliczności opisanych w art. 93 ustawy. 
5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, która składa się z następujących 
rozdziałów: 
A. Informacje dla Wykonawcy. 
B. Załączniki: 
załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy, 
załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
załącznik nr 3 -  Oświadczenie  o nie podleganiu wykluczeniu  z art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. PZP, 
załącznik nr 4 -  Oświadczenia wykonawcy,  
załącznik nr 5 -  Potencjał kadrowy, 
załącznik nr 6 -  Doświadczenie zawodowe, 
załącznik nr 7 -  Informacja o podwykonawcach 
załącznik nr 8 -  Wzór umowy. 
załącznik nr 9 -   oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. 
załącznik nr 10  przedmiary robót /charakter pomocniczy/ 
 

I.  Nazwa i adres zamawiającego   
 

1. Nazwa zamawiającego: Gmina Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, z 
siedzibą przy ul. Dworcowej 11, 58-530  Kowary 
2. Telefon: (75) 7182308  fax: (75) 7614 805 
3. REGON: 230821598;  NIP: 611-02- 04 -391 
4. Strona internetowa: www.kowary.pl 
5. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa 
6. Dni pracy ZEZK:  
poniedziałek: 08.00 – 16.00 
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00  
 
ROZDZIAŁ  A – informacje dla Wykonawcy  
 
 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych     
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.      
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III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest   Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach i obejmować będzie następujący zakres prac: 

 
1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
2. Roboty ziemne 
3. Roboty ogólnobudowlane 
4. Roboty instalacyjne  w zakresie instalacji:  
    - wewnętrzna instalacja  wodociągowa 
    - wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
    - wewnętrzna instalacja gazowa 
    - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania /ogrzewanie etażowe zasilane kotłami    
      gazowymi i elektrycznymi  dwufunkcyjnymi / 
5. Przyłącze gazowe   
6. Przyłącze wodociągowe 
7. Przyłącze kanalizacyjne 
8. Roboty instalacyjne  w zakresie instalacji elektrycznych 
    - wewnętrzna instalacja elektryczna 
    - instalacja przyzywowa  
    - instalacja telewizyjna 
    - instalacja odgromowa 
9. Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych 
10. Zagospodarowanie terenu /droga dojazdowa, parking / 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar 
robót / charakter pomocniczy/,Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót.  
11. Dane techniczne budynku: 

             Powierzchnia działki:                                                            1366,00 m2˛ 
                Powierzchnia zabudowy bud. projektowanego:                      214,76 m˛ 
                Powierzchnia całkowita:                                                                  650,84 m˛ 

             Powierzchnia użytkowa:                                                                 504,43 m˛ 
                                  cz. Mieszkalna:                                                          439,75 m˛ 
                                  kom. lokatorskie:                                                           5,22 m˛ 
                                  pom. pomocnicze:                                                          1,50 m˛ 
                                  pow. komunikacji:                                                        57,96 m˛ 
              Powierzchnia zabudowy bud. Sąsiednich                                       242,20 m˛               
              Kubatura:                                                                                     1781,80 m³ 

                
              Wysokość kalenicy                                                                          - 9,00 m 

                 Ilość kondygnacji nadziemnych - 2 + poddasze 
Ilość mieszkań - 8 
wskaźnik zabudowy - 0,16 
wskaźnik intensywności zabudowy - 0,48 
ilość miejsc postojowych 2+2dla niepełnosprawnych - 59,00 m² 
powierzchnia drogi dojazdowej i chodnika -167,65 m² 
miejsce na pojemniki na odpadki - 10,00 m² 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
 
   45110000 - 1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórkowe    

   45111200   -   Roboty ziemne 

   45262300  - 4  Roboty betonowe 
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   45260000 -  7  Roboty hydroizolacyjne 

   452622500 - 6  Roboty murowe 

   45261100   - 5  Drewniane konstrukcje dachowe  

   45261211 - 6    Pokrycie dachu dachówką 

    45260000     -    Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

   45260000     -     Obróbki blacharskie      

   45223810  - 0   Stropy żelbetowe 

   4510000 - 4  Tynkowanie  

   45410000 - 1  Tynki Gipsowe 

   45442100 – 8  Roboty malarskie 

  45421100 - 5   Montaż okien i drzwi 

  45450000 - 6   Docieplenie ścian  

   45332200 - 5  Wewnętrzna instalacja wodociągowa   

   45332300 - 6  Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

   45331100 - 7  Instalacje centralnego ogrzewania 

   45310000 - 3  Wewnętrzna instalacja elektryczna 

   45333000 - 0  Wewnętrzna instalacja gazowa 

   4523100 - 8    Przyłącze wodociągowe 

   45231300 - 8  Przyłącze kanalizacyjne  

   45231200 - 8  Przyłącze gazowe  

    45233000-9   Nawierzchnie z kostki betonowej droga, chodnik,  parking 

 
12. Rozwiązania równoważne: 
Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze 
wskazaniem producenta lub nazw własnych należy traktować jako przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tzn. ujęcie w ofercie, a następnie 
zastosowanie innych technologii, materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych takich samych lub nie 
gorszych niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne jest obowiązany wykazać spełnienie wymagań określonych przez 
Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów uwiarygodniających te technologie, materiały, wyroby i 
urządzenia. 
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W przypadku, gdy zastosowanie tych technologii, materiałów, wyrobów lub urządzeń 
wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie 
Wykonawca. Po zastosowaniu rozwiązań równoważnych musi zostać zachowana 
funkcjonalność całego obiektu. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, 
wskazujących na konkretnych producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, należy 
traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub 
specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie. 
13. Oferta musi zawierać elementy, obiekty, rozwiązania, urządzenia niezbędne do 
prawidłowego uruchomienia i użytkowania budynku. 
14. Wymagania techniczne i jakościowe 
 - Wykonawca ma obowiązek wykonać zamówienie z najwyższą starannością oraz według 
standardów odpowiadających budynkom mieszkalnym, w tym przy zachowaniu      
wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce norm. 
 - Wykonawca gwarantuje, iż będzie zawsze zatrudniał wystarczającą liczbę odpowiednio 
wykwalifikowanego personelu na placu budowy w celu wykonania przedmiotu    
zamówienia. 
 - Wszelkie materiały i urządzenia powinny być dostarczone przez Wykonawcę wraz z 
wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa,   
takimi jak między innymi: deklaracjami zgodności producenta, aprobatami technicznymi, 
certyfikatami zgodności, certyfikatami dopuszczenia do użytku lub obrotu, atestami, itd. 
 - Wszelkie takie urządzenia i materiały winny być w pełni zgodne z mającymi  
zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami  
właściwych organów i instytucji. Wszelkie urządzenia winny być dostarczone z  
katalogami, instrukcjami obsługi w języku polskim, użytkowania i konserwacji. 
 - Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne testy wszelkich instalacji i dostarczy  
wszelkie odnośne zatwierdzenia i certyfikaty dla urządzeń i materiałów oraz protokoły z   
rozruchu uzyskane w obecności dostawców mediów. 
 - Jakość urządzeń, materiałów i wszelkich części robót powinna być badana i  
kontrolowana na bieżąco w trakcie wykonywania robót i po zakończeniu. Wyniki  
wszystkich badań i kontroli powinny być zawarte w protokołach załączonych do  dziennika 
budowy i powinny być przywołane w dzienniku budowy. Koszt wykonania badań i kontroli 
będzie ponoszony przez Wykonawcę 
 
15. Udział podwykonawców  
15.1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda    
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  zamierza 
powierzyć  podwykonawcom.   Powierzone do wykonania części zamówienia, należy 
określić w załączniku nr 7 do SIWZ. 
15.2.  Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona     
Podwykonawcom  
15.3.  Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą  wymaga  
zgody  Zamawiającego, zgodnie z art. 6471K.C.  
15.4.  Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy   
do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, a    
Zamawiający w terminie 14 dni podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże    
umowy.    
15.5. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę    
projektu umowy  z  Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń,  uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.   
15.6. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności zakres i wartość części    
zamówienia powierzonej Podwykonawcy.   
15.7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy,     
Wykonawca jest zobowiązany  do dokonania we własnym zakresie zapłaty  wynagrodzenia 
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należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności  określonych w umowie z 
Podwykonawcą.   
15.8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców  i  ich     
pracowników  w takim samym  stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania  
jego własne.  
15.9. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z   
dalszymi  Podwykonawcami.   
 

 
Wymogi formalne: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia  

 
IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

 
Rozpoczęcie: licząc od daty zawarcia umowy 
Zakończenie: do dnia 30 Listopada  2013 r.  
 
 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone 
w art. 22 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych dotyczące: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Złożą oświadczenie o  spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  
2. Posiadania  wiedzy i doświadczenia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
a. wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, co 
najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą rozbudowę ,budowę budynku mieszkalnego 
lub użyteczności publicznej o   wartości zadania nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto   z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zadania  (np. referencje). 
b. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji 
wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą                            
i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.   
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Złożą oświadczenie o  spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.  
4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 a. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
- kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji                 
w budownictwie o specjalności architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej wraz z 
przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, 
- kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji                 
w budownictwie o specjalności robót elektrycznych wraz z przynależnością do właściwej 
Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 
- kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji                 
w budownictwie o specjalności instalacyjno- inżynieryjnej wraz z przynależnością do 
właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego 
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
a. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 
1.000.000,00 zł wraz z dowodem uiszczenia  składek.  
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp; 
7. Spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia;  
8. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami 
ustawowymi. 
9. Wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać, że : 
a. każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że brak jest podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp; 
b. wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, 
potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych do wykonania 
zamówienia oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej.  
11. Ocena spełnienia warunków udziału posiada charakter eliminacyjny. Do udziału w 
postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki 
udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie 
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych wraz z ofertą 
dokumentów wymienionych poniżej. 
 

VI.  WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
 
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, których opis 
sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę 
następujących oświadczeń i dokumentów : 
a. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia 
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oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 
c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,    
d. 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. 
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  z postępowania  o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, 
zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń                         
i dokumentów : 
 
a.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - 
załącznik nr 3, 
b. 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 ofert.  
 
Dokumenty podmiotów zagranicznych : 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że : 
a)  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. 
 
Inne dokumenty:  
a) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez 
pełnomocnika,  
b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do 
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w 
sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na 
wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, oświadczenie tego podmiotu zawierać winno 
zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia w zakresie 
udostępnionego Wykonawcy potencjału. 
 
Uwaga: 
1.  Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być przedstawione w formie oryginału lub 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu, za wyjątkiem 
pełnomocnictwa, które winno być złożone w oryginale. 
2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, lub 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 uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo 
uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
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potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 
3.Wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
4.Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy 
spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki. 
5.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być 
dołączony dokument ustanawiający przez te podmioty wspólnego pełnomocnika. 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed 
terminem składania ofert wadium w wysokości: 25.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy złotych  00/100) tj. w terminie do dnia 14 .09.2012 r.  do godz. 09.30 
 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
-   pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
-  gwarancjach bankowych; 
-  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na konto Zarządu 
Eksploatacji Zasobów Komunalnych 
 

PKO BP  S.A. o/Kowary 
konto 45102021240000810200110635   z adnotacją:  

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13             
w Kowarach 

 
Uwaga! 
a) Dokonując przelewu należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych, gdyż ofertę 
uważa się za zabezpieczoną wadium, gdy środki pieniężne znajdują się na koncie 
bankowym Zarządu Eksploatacji Zasobów komunalnych  w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
4.Wadium wnoszone w innej formie należy składać do depozytu w siedzibie 
Zamawiającego tj. ul. Dworcowa 11, 58-530  Kowary, w Sekretariacie  w godzinach 800 – 
1500 , a w dniu przetargu do godz. 9.30 
Kserokopię (podpisaną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego  przedstawiciela) dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
-  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie 
do uzupełnienia, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
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wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
 
 

VIII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
1. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
3. 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. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
IX.  INFORMACJE  O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO            

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB 
DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  
 
1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 
-  Lesław Skowron  tel. (75) 7182308 wew. 42, fax. (75)  7614 805  
2. Porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oraz przekazywanie oświadczeń i 
dokumentów odbywać się będzie w formie pisemnej ,drogą pocztową lub faksem, na  adres 
Zamawiającego: Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 11,     58-530  
Kowary, lub bezpośrednio w siedzibie Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych     w 
Kowarach w godzinach pracy:   poniedziałek  8.00 - 16.00, wtorek – piątek  7.00 – 15.00,    
nr faksu ( 75 ) 7614-805 
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia i dokumenty faksem, każda  
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania, pod   
warunkiem, że pytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa, terminu wyznaczonego na składanie ofert. Treść zapytań wraz                       
z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego                      
tj. www.bip.kowary.pl 
4.  Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej (na komputerze, 
maszynie do pisania, lub pismem odręcznym). 
2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego 
załącznikami zamieszczonymi w Rozdziale B niniejszej specyfikacji. 
3. Odpowiedzi powinny być udzielane na wszystkie pytania zawarte w w/w załącznikach, 
jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie zawarte              
w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”. 
4. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki i oświadczenia muszą być 
podpisane, a wszelkie dokumenty bądź kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym 
podpisem przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania             
w obrocie prawnym, lub posiadające pełnomocnictwo. 
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5. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane 
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania 
wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, 
aby wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty. 
6. Wymaga się, aby wszystkie strony były ponumerowane i parafowane. 
7. Wymaga się, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  
8. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy               
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.). 
9. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie 
budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub 
ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 
10. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej zamkniętej trwale opatrzonej 
dopiskiem: Oferta na zadanie: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 
i wewnętrznej, na której umieszcza się nazwę i adres Wykonawcy. 
11.  Jeżeli Wykonawca zamierza wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa 
oświadczenie o wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem ”Wycofanie”      

oferty na przetarg nieograniczony – Oferta na zadanie:  Rozbudowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 
12. Jeżeli Wykonawca zamierza  dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złożona  
to składa nową (poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: 
„Zmiana oferty przetargowej na przetarg nieograniczony – Oferta na zadanie: Rozbudowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 
13.  Prawidłowo przygotowana oferta  musi zawierać: 
13.1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (ROZDZIAŁ B) łącznie z wymienionymi 
tam, przynależnymi do niego  załącznikami: 
- załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy, 
- załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
- załącznik nr 3 -  Oświadczenie  o nie podleganiu wykluczeniu  z art. 24 ust. 1  ustawy         
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, 
- załącznik nr 4 -  Oświadczenia wykonawcy,  
- załącznik nr 5 -  Potencjał kadrowy, 
- załącznik nr 6 -  Doświadczenie zawodowe, 
- załącznik nr 7 -  Informacja o podwykonawcach 
- załącznik nr 8 -  Wzór umowy, 
- załącznik nr 9 -  Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 
 

XI.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPO SÓB 
OCENY OFERT  

 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

 
Kryterium : Cena ryczałtowa  oferty brutto:  100% 

 
1. Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty: 

Cena brutto zadania z druku „Formularz oferty” zostanie przez Komisję 
Przetargową obliczona wg poniższego wzoru:  
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(ano

ank

∗100)=  Pc   

Pc – ilość punktów otrzymana 
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert, 
ank – cena brutto badanej oferty,  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza 
czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w określonym wyżej kryterium. 
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki      
i opłaty w tym podatek od towarów i usług - VAT.  
4. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu           
materiałów, pracy sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, 
które należy ponieść w celu realizacji zamówienia. 
5. W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dodatkowo wszystkie 
    koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.: 
    - koszty zorganizowania placu budowy, 
    - koszty zużycia mediów jak: woda, energia elektryczna i in., 
    - koszty wywozu gruzu,  
    - wszystkie inne związane z zamówieniem / np. odbiory i próby/ 
6.  Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.  
7.  Dołączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, 
dodatkowy, który należy wykorzystać przy obliczaniu ceny oferty doliczając wszystkie 
inne, planowane do poniesienia koszty w związku z  realizacją  zamówienia. 
8.  Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kalkulacji cenowej oferty wartość robót nie 
ujętych w dokumentacji projektowo –kosztorysowej a koniecznych do wykonania 
zadania, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz obowiązujących przepisów prawa, 
w celu oddania przedmiotu zamówienia „ pod klucz” 
9. Cena oferty brutto określona w formularzu ofertowym stanowić będzie całość 
maksymalnej wartości ryczałtowej nie podlegającej zmianom do końca realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
10. Realizacja i finansowanie zamówienia przewidziane jest na lata 
2012/2013.Wysokość finansowania w roku 2012 nie może przekroczyć kwoty  400 tys. 
brutto. Zgodnie z tym wykonawca zobowiązany jest do opracowania w uzgodnieniu z 
zamawiającym harmonogram rzeczowo- finansowy, który będzie uwzględniał 
powyższy warunek. Rozliczenie realizowane będzie fakturami częściowymi za 
wykonanie gotowych elementów  zgodnie z harmonogramem 
10. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie lub uzyskania równej ilości punktów, 
Zamawiający  wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie      
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
XII.   MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 

 

1. Oferty należy złożyć do dnia 14.09.2012 r. do godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego tj. 
Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, 58-530  Kowary, ul. Dworcowa 
11, pok. nr 1 Sekretariat 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, 
która została złożona po terminie. 
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XIII.  MIEJSCE I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2012 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego,  
tj. Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, 58-530  Kowary, ul. 
Dworcowa 11, pok. nr 15  
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,          
a także informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji           
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.   
 

XIV.  WZÓR UMOWY  
 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.  
1. Zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  
przewiduje  możliwość    dokonania    zmiany  istotnych  postanowień  zawartej  umowy              
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres  
przewidzianych zmian obejmuje:  
1) Zmianę  kierownika  budowy  –  Wykonawca  może  dokonywać  zmiany  kierownika  
budowy  przedstawionego  w  ofercie  jedynie  za  uprzednią  pisemną  zgodą 
Zamawiającego,  akceptującego  nowego  kierownika  budowy  na  następujących 
warunkach:  
a)Wykonawca  proponuje  zmianę  kierownika  budowy  w  szczególności  w  razie:  
śmierci,  choroby  lub  zdarzeń  losowych,  niewywiązywania  się  z  obowiązków 
wynikających z umowy, rezygnacji tej osoby.  
b)Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  kierownika  budowy,  jeżeli uzna,  
że  nie  wykonuje  on  swoich  obowiązków  wynikających  z  niniejszej umowy. 
Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.  
c)W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia ww. 
obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla pełnienia danej funkcji.  
2)Przesunięcie  terminu  wykonania  robót  w  przypadku  wystąpienia  opóźnień 
zawinionych  przez  Zamawiającego,  tzn.  jeżeli  takie  opóźnienie  ma  lub  będzie miało  
wpływ  na  termin  realizacji    przedmiotu  umowy,  w  szczególności  gdy dotyczy  
następujących  przypadków:  przekazania  terenu  budowy,  dokonywania odbiorów robót, 
przekazania dokumentacji projektowej.  
3)Pozostałe zmiany terminów:  
a)Przekroczenie  zakreślonych  przez  prawo  terminów  wydawania  przez  organy 
administracji  decyzji,  zezwoleń  itp.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do 
przedstawienia  Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających  powyższą okoliczność. 
b)Wystąpienie  istotnych  wad  dokumentacji  projektowej,  skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
realizację określonego rodzaju robót. 
c)Wstrzymanie  robót  przez  uprawnione  do  tego  organy  w  okolicznościach,  za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
d)Zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym wpływ 
na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 
e)Działania siły wyższej, tj. zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających  z 
umowy.   
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f)Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku zmiany terminu wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy.  
g)Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,  z 
przyczyn technicznych lub technologicznych bądź wynikających z organizacji procesu 
inwestycyjnego (budowlanego).  
4) Zmiana  podwykonawcy,  która  możliwa  będzie  jedynie  wtedy,  jeżeli  zakres 
realizowanych  przez  podwykonawcę  robót  nie  ulegnie  zmianie  w  stosunku  do zakresu  
robót  wskazanych  w  ofercie  Wykonawcy,  a  które  zaplanował  on  do realizacji  przez  
podwykonawcę.  Zmiana  taka  możliwa  będzie  jedynie  na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy, do którego winien załączyć on projekt umowy z  podwykonawcą,  przy  czym 
wymagana  jest  w  tym  przypadku  pisemna  zgoda Zamawiającego na zawarcie przez 
Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą.  
2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze 
stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej 
zmiany.  
3. W przedstawionych w niniejszej umowie  przypadkach wystąpienia opóźnień, strony  
ustalają nowe terminy wykonania umowy, z tym że okres przesunięcia terminu wykonania 
umowy  równy będzie co najmniej okresowi trwania przyczyny opóźnienia.  
4. Zakłada  się,  że  Wykonawca  zapoznał  się  z  zakresem  robót  określonym  w  
projekcie budowlanym  i  planując  swoje  roboty  uwzględnił  ich  przeprowadzenie.  W  
związku  z  tym  roboty  przeprowadzone  w  zakresie  i  terminie  ustalonym  przed  
podpisaniem umowy  o  roboty  budowlane  nie  mogą  być  podstawą  do  zmiany  terminu  
realizacji umowy.  
5. W  przypadku  przesunięcia  terminu  wykonania  umowy,  Wykonawca  który  wniósł  
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formach  innych  niż  pieniądz,  będzie  
zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  dokument  przedłużający  termin  ważności  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do  
niniejszej umowy.  
 

XV. ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA ROZLICZE Ń 
MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą W WALUTACH OBCYCH. 

 
XVI.   INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.  

 
1. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 ustawy Pzp. 
2. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał 
przetarg powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 
wyznaczonym. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
4. Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu: 
a) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu – 
dowód  wniesienia zabezpieczenia, 
b) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania w innej niż pieniądz 
formie – należy przedłożyć dokument stanowiący potwierdzenie jego wniesienia, 
c) Umowę konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  
d) Umowę spółki cywilnej w przypadku składania oferty przez podmioty realizującej 
zadanie w tej formie organizacyjnej. 
Nie przedłożenie w/w dokumentów przed terminem podpisania umowy, wyznaczonym 
przez Zamawiającego zostanie potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy 
zgodnie z art. 94 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych 
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XVII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA 
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                  
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
 
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 
b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy konto 45102021240000810200110635  z adnotacją: Rozbudowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 
5. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
zamawiającego. 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu  30 dni od daty 
stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania całego zakresu zamówienia. 
7. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż        
15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Za zgodą zamawiającego 
wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana                       
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 

XVIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ  
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA                      

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienia oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt. 5.     
3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy przysługuje odwołanie. 
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4. Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie 
wobec następujących czynności : 
a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę. 
b. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d. odrzucenie oferty odwołującego. 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 
art. 27 ust.2. 
8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
10. Na czynności, o których mowa w pkt. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust.2.  
 

XIX. ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  
WYKONAWCÓW W NINIEJSZYM POST ĘPOWNIU 

 
 

ROZDZIAŁ B – Formularz ofertowy wraz z załącznikami 
 
Niżej wymieniony formularz ofertowy wraz z załącznikami po wypełnieniu przez             
Wykonawcę zostanie załączony do oferty przetargowej: 
 
 
 
Załączniki : 
  
- załącznik nr 1 -   Formularz ofertowy, 
- załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
- załącznik nr 3 -  Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu  z art. 24 ust. 1  ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. PZP, 
- załącznik nr 4 -  Oświadczenia wykonawcy,  
- załącznik nr 5 -  Potencjał kadrowy, 
- załącznik nr 6 -  Doświadczenie zawodowe, 
- załącznik nr 7 -  Informacja o podwykonawcach 
- załącznik nr 8 -  Wzór umowy 
- załącznik nr 9 -   Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. 
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 ZAŁĄCZNIK NR 1  

 
 FORMULARZ OFERTOWY  

 strona   

 z ogólnej liczby 

stron 

  

                               (pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Waryńskiego 13 w Kowarach 

dla 
  Gmina Kowary – Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 

58-530  Kowary ul. Dworcowa 11 
Wykonawca: 

1. Zarejestrowana nazwa 

Przedsiębiorstwa:....................................................................................................................................

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

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

3. Numer telefonu: .............................................................  

4. Numer fax.: ................................................................... 

5. Numer REGON:.............................................................  

6. Numer NIP: ................................................................... 

7. Numer konta bankowego: 

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

8. Wymagane wadium w wysokości .............. zł (słownie: ....................................) zostało wniesione  

w formie: ............................................................................................................. 

Wadium wpłacone w formie pieniężnej należy zwrócić na konto:........................................... 

9.  Termin wykonania zamówienia .............................................. 

10. Okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia  .................................... 

Załączniki:  
- załącznik nr 1 -   Formularz ofertowy, 
- załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu  z art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 r. PZP, 
- załącznik nr 4 -  Oświadczenia wykonawcy,  
- załącznik nr 5 -  Potencjał kadrowy, 
- załącznik nr 6 -  Doświadczenie zawodowe, 
- załącznik nr 7 -  Informacja o podwykonawcach 
- załącznik nr 8 -  Wzór umowy 
- załącznik nr 9 -   oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. 
 
Data: ............................ 
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 FORMULARZ OFERTOWY  
 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 

„CENA OFERTY” 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn:  

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13               
w Kowarach 

 
za cenę ryczałtową brutto: ............................................................... zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................)  
 
w kwocie netto :.................................................................................. zł 
 
(słownie:..................................................................................................................................) 

 
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł 
 
(słownie:....................................................................................................................................)  
 
Uwaga :  

1. Zamawiający, w celu ułatwienia Wykonawcom wyliczenia ceny oferty, wprowadza 
do treści SIWZ przedmiary robót.  

 

 
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

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

 
 

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁ ĄCZNIK Nr 2 
 FORMULARZ OFERTOWY  
 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zmianami) 
 
 

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 
oświadczam, że spełniam warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r 

Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące: 

 

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

przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania  wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁ ĄCZNIK Nr  3 
 FORMULARZ OFERTOWY  
 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o nie podleganiu wykluczeniu  z art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759  ze zmianami). 
 
 

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 
 oświadczamy, że: 

 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych. 

 

 
 
 
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁ ĄCZNIK Nr 4 
 FORMULARZ OF ERTOWY  
 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 

„O ŚWIADCZENIA WYKONAWCY” 
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone   w 

trybie przetargu nieograniczonego, organizowane przez Zamawiającego na zadanie: 
Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13 w 

Kowarach 
1. W terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie         
z wymaganiami ustawowymi. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi        
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego             
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do podpisania 
umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 
5. Oświadczamy, że warunki wykonania przedmiotu umowy są nam znane. 
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia 
oraz przygotowania i złożenia oferty. 
7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą 
część zamówienia: ………………………………........... (nie wypełnienie niniejszego punktu 
oznacza, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).  
8. Zgadzamy się na warunki zawarte w projekcie umowy. 
9. Zobowiązujemy się do udzielenia ...................... gwarancji i rękojmi  na wykonany 
przedmiot zamówienia,  
10. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 
„FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
11. Upoważniamy Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 
11, 58-530  Kowary  lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia 
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych 
informacji oraz do wyjaśnienia  finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia; dla 
tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w 
naszym „FORMULARZU OFERTOWYM” do dostarczenia stosownej informacji uznanej 
przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych  za konieczną i wymaganą w celu 
sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 
12. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania          
dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaję poniżej:  
................................................................................................................................................... 
 
 
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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ZAŁ ĄCZNIK Nr 5 
 FORMULARZ OFERTOWY  

 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 

 WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA 

 

Lp Nazwisko Kwalifikacje  Zakres 
wykonywanych  Doświadczenie/ Dysponujemy/ 

 i imię 
zawodowe/ 

Uprawnienia czynności Wykształcenie Będziemy dysponowali 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
1. W niniejszym załączniku należy wykazać, że wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
- kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji                 
w budownictwie o specjalności robót drogowych wraz z przynależnością do właściwej 
Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, 
- kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji                 
w budownictwie o specjalności robót elektrycznych wraz z przynależnością do właściwej 
Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, 
- kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji                 
w budownictwie o specjalności konstrukcyjnej wraz z przynależnością do właściwej 
Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego 
2. Do niniejszego załącznika należy bezwzględnie dołączyć oświadczenie, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego 
uprawnienia. 
3. W niniejszym załączniku należy bezwzględnie podać informację o podstawie do 
dysponowania wskazanymi osobami.  
4. Do niniejszego załącznika należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do 
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w 
sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy. 
 
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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 ZAŁĄCZNIK Nr 6 

 
 FORMULARZ OFERTOWY  

 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 
 

L.p. 
Rodzaj i zakres 

(przedmiot i miejsce 
wykonania) 

   Odbiorca 

 
 
 

Wartość 
Data 

wykonania 

Podmiot realizujący       
zadanie  

(zadanie realizowane                 
samodzielnie przez                

Wykonawcę/inny podmiot na 
którego wiedzy i doświadczeniu 

polega Wykonawca) 

      

      

      

      

      

 
Uwaga: 
1. W niniejszym załączniku należy wykazać wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w 
tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej rozbudowę ,budowę 
budynku kubaturowego  o wartości zadania nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto   z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zadania  (np. referencje). 
2. Do niniejszego załącznika należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy                   
i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji 
określonej w art. 26 ust. 2b ustawy. 
3. W przypadku kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, 
oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału   w wykonywaniu 
części udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału, 
 
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

 
Data : .......................................... 
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                                                                                                 Załącznik nr 7 

 

                                                                                                                             
…………………………………  
pieczęć, nazwa i dokładny adres  
   wykonawcy/wykonawców  

 

                                                                  INFORMACJA   
 

z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ) 

 

Przystępując do postępowania sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 
 
 

Ja (imię i Nazwisko) 

…………………………………………………………………………………….  
 

jako upoważniony przedstawiciel firmy  
…………………………………………………………………………………….  
 

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/firm1…………………..  
 

……………………………………………………………………………………  
 

                           oświadczam, że zamierzamy /nie zamierzamy2 
 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
 
 

Lp.   Opis części zamówienia do wykonania przez podwykonawcę  Wartość 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 

 
 

………………                                                   ………………………………..  
  Miejscowość, data                                                                      podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania  
                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

 

Uwaga!  
1 W przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie  
  nazwę firmy  wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej –   
  należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
2 niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 8 

 
                                                       Wzór umowy  
 
 
zawarta w dniu ……………………….. r. w  Kowarach pomiędzy:  
 

Gminą Kowary – Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 
 58 - 530 Kowary ul. Dworcowa 11 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
Anna Perłowska    - Dyrektor ZEZK 
Barbara Kiełek                                                - Główny Księgowy ZEZK 
przy kontrasygnacie 
……………………………   - ………………………………. 
 

a   

…………………………………………………………………………………………   

z siedzibą w ………………………., przy ul. …………………………………………  

wpisanym do KRS pod nr ………………., w Sądzie Rejonowym …… …………….  

o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. zł,   

posiadającym  NIP ………………………………,  

 zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

1) ……………………………………  prezesa zarządu/członka 

zarządu/prokurenta;  

2) ……………………………………  ……………………………………….. 1 

 
 
 
Panem/Panią ……………… zamieszkałym/ą w ………………. przy ul. ………………  

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………  

z siedzibą w ………………………., przy ul. ……………………………………………..,  

zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem …………………… ,  

posiadającym NIP zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą” 2 
 
 
 
 
 
 
 
1 Wersja dla spółki handlowej.  

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej wpisuje się w analogiczny sposób wszystkich 

przedsiębiorców; reprezentację podaje się tylko wtedy, gdy dana osoba działa przez pełnomocnika.  
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§ 1 
 
1. Zgodnie  z  wynikiem  przetargu  nieograniczonego,  ogłoszonego  w  Biuletynie 
Zamówień  Publicznych  w  dniu  ………….  pod  Nr  …………………..,  Zamawiający  
zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  pn.:  Rozbudowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 
 
2. Przedmiotem  niniejszej  umowy  są  roboty  budowlane  polegające  na  Rozbudowie 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 
 i obejmować będzie następujący zakres prac: 
- Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
- Roboty ziemne 
- Roboty ogólnobudowlane 
- Roboty instalacyjne  w zakresie instalacji:  
    - wewnętrzna instalacja  wodociągowa 
    - wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
    - wewnętrzna instalacja gazowa 
    - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania /ogrzewanie etażowe zasilane kotłami    
      Gazowymi i elektrycznymi  dwufunkcyjnymi  
- Przyłącze gazowe   
- Przyłącze wodociągowe 
-  Przyłącze kanalizacyjne 
- Roboty instalacyjne  w zakresie instalacji elektrycznych 
    - wewnętrzna instalacja elektryczna 
    - instalacja przyzywowa  
    - instalacja telewizyjna 
    - instalacja odgromowa 
- Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych 
- Zagospodarowanie terenu /droga dojazdowa, parking / 
Dane techniczne budynku: 
             Powierzchnia działki:                                                                       1366,00 m2 
                Powierzchnia zabudowy bud. projektowanego:                              214,76 m2 
                Powierzchnia całkowita:                                                                  650,84 m2 
             Powierzchnia użytkowa:                                                                     504,43 m2 
                                  cz. Mieszkalna:                                                              439,75 m2 
                                  kom. lokatorskie:                                                                5,22 m2 
                                  pom. pomocnicze:                                                               1,50 m2 
                                  pow. komunikacji:                                                            57,96 m2 
              Powierzchnia zabudowy bud. Sąsiednich                                          242,20 m2               
              Kubatura:                                                                                          1781,80 m³ 
                
              Wysokość kalenicy                                                                              - 9,00 m 
                 Ilość kondygnacji nadziemnych - 2 + poddasze 
Ilość mieszkań - 8 
wskaźnik zabudowy - 0,16 
wskaźnik intensywności zabudowy - 0,48 
ilość miejsc postojowych 2+2dla niepełnosprawnych - 59,00 m² 
powierzchnia drogi dojazdowej i chodnika -167,65 m² 
miejsce na pojemniki na odpadki - 10,00 m² 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar 
 robót / charakter pomocniczy/ ,specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót.  
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3. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o  
odpadach  ma  obowiązek  zagospodarowania  odpadów  powstałych  podczas realizacji  
zamówienia  zgodnie  z  Ustawą  o  odpadach  z  dnia  27.04.2001  r. (tj.  z  2010  r.  Dz.  U.  
Nr  185,  poz.  1243  ze  zm.)  oraz  ustawą  Prawo  Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 
r. (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Wykonawca  w  terminie  wskazanym  w  
umowie  przedstawi  Zamawiającemu potwierdzenie  zagospodarowania odpadów zgodnie  
z  powszechnie obowiązującymi przepisami.  
4. Zadanie jest dofinansowane na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o 
finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych, noclegowni i 
domów dla bezdomnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 
2009r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie 
stanowiących lokali socjalnych 
5. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji  
technicznej wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  zgodnie  ze  specyfikacją  
istotnych warunków  zamówienia  i  harmonogramem  rzeczowo-  finansowym  
sporządzonym przez  Wykonawcę.  Dokumenty  te  stanowią  integralną  część  umowy.  
Roboty muszą  być  wykonane  zgodnie    z  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  
na ustalonych niniejszą umową warunkach.  
 
                                                              § 2  
  
1. Realizacja i finansowanie zamówienia przewidziane jest na  lata 2012/2013. 
Wysokość finansowania w roku 2012 nie może przekroczyć kwoty  400 tys. brutto. 
Zgodnie z tym wykonawca zobowiązany jest do opracowania  do dnia podpisania 
umowy  w uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu rzeczowo- finansowego, który 
będzie uwzględniał powyższy warunek. Rozliczenie realizowane będzie fakturami 
częściowymi za wykonanie gotowych elementów  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowiącym  załącznik do niniejszej umowy i odpowiadającymi im 
protokołami częściowego  odbioru robót i protokołem końcowego odbioru robót 
zatwierdzonymi przez Inspektora  nadzoru.  
 
2) Zamawiający  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania  harmonogramu  rzeczowo- 
finansowego  powiadomi  Wykonawcę  o  jego  zatwierdzeniu  bądź  odrzuceniu,                   
z  podaniem  przyczyn  odrzucenia  i  podaniem  terminu  na  przedłożenie  nowego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
3) Ostateczny zaakceptowany przez obie strony harmonogram  rzeczowo-finansowy  
realizacji  robót  stanowić  będzie integralną część niniejszej umowy, tj. Załącznik Nr 1  
4) Zmiana  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  może  wystąpić  w  przypadkach,               
o  których  mowa  w  §  11  ust.  1  pkt.  3  ppkt.  f)  oraz  g)  niniejszej  umowy.  Nowy, 
uzgodniony  przez  strony  harmonogram  rzeczowo-finansowy  zostanie  przyjęty aneksem 
do umowy.  
5)  Zmiana  terminu  określonego  w  ust.  1  może  wystąpić  w  przypadkach  określonych                 
w § 11 niniejszej umowy.  
6) Termin realizacji zamówienia 
    Rozpoczęcie: licząc od daty zawarcia umowy 
   Zakończenie: do dnia 30 Listopada  2013 r.  
 
 

                                                                 § 3  
 
1.Wykonawca  udziela  Zamawiającemu    60  miesięcy  gwarancji  jakości  i  rękojmi na 
zrealizowany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, licząc od dnia 
podpisania bezusterkowego protokołu  odbioru robót.  
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2.Wykonawca,  w  dniu  podpisania  bezusterkowego  protokołu  odbioru  robót,  przekaże    
Zamawiającemu pisemne gwarancje jakości z podaniem terminów upływu gwarancji.  
 
3.Wykonawca  w  okresie  udzielonej  gwarancji  i  rękojmi  zobowiązany  jest  do  
usunięcia wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy.   
 
4. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i ustali  
spotkanie stron w celu uzgodnienia terminu usunięcia wad.  
 
5. W  przypadku  przekroczenia  terminu  na  usunięcie  wad,  dłuższego  niż  siedem  dni,  
 Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i  
dodatkowo  obciążyć  Wykonawcę  karą  umowną  zgodnie  z  §  9  ust.1pkt.1)  lit.  b)  
niniejszej umowy.  
 
6.W  przypadku  wystąpienia  wad,  okres  gwarancji,  w  zakresie  dokonanej  naprawy,  
biegnie na nowo od daty ich usunięcia.  
 
7.Zamawiający  będzie  realizować  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  niezależnie  od 
uprawnień wynikających z gwarancji jakości.   
 
8.Wykonawca  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  zobowiązany  jest  do  pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  
3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy  
 

§ 4 
 
1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego Zamawiający ustanawia Pana(i) 
……………….…….  
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie Pan(i) ……...……………. 

adres   i telefon kontaktowy: ……………………............................ posiadający 
uprawnienia budowlane przewidziane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wydane 
przez………………………….. 

§ 5 
 
1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  przedmiotu  umowy, 
określonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty 
przetargowej, w wysokości brutto: ……… zł (słownie złotych: 
……………………………………..),   
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług.  
 
2.Wynagrodzenie  określone  w  §  5  ust.  1  niniejszej  umowy  jest  wynagrodzeniem  
ryczałtowym  w  rozumieniu  art.  632  Kodeksu  cywilnego,  a  więc  zawiera  wszystkie  
koszty niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakości oraz 
zgodnie z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i parametrami w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie zawiera także roboty i dostawy , które nie są wyszczególnione w 
dokumentacji , ale o których Wykonawca w związku z posiadaną wiedzą , w momencie 
składania oferty wiedział lub mógł wiedzieć .Koszty te winny być uwzględnione w cenie 
ryczałtowej oferty i nie podlegają zmianie w okresie realizacji umowy.     
 
3. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  płatne  będzie  w  częściach  
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zgodnie  z  etapami  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  stanowiącego  Załącznik             
Nr  1  do  niniejszej  umowy,  po  wystawieniu  i  przekazaniu  Zamawiającemu  faktury  
VAT3  oraz  oświadczeń  podwykonawców,  że  ich  należności  zostały  zapłacone  przez  
Wykonawcę.  W  przypadku  braku  tych  oświadczeń,  Wykonawca  przedłoży 
Zamawiającemu  potwierdzenie  przelewu  należności  na  konta  podwykonawców. 
Przedłożenie tych oświadczeń lub potwierdzeń przelewu warunkuje dokonanie przez 
Zamawiającego płatności faktury VAT4 
4. Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  protokół  odbioru  częściowego            
z klauzulą „odbieram” podpisany przez przedstawicieli obu stron, określający zakres robót i 
ich wartość. 
 
5.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej,   będzie  protokół  odbioru  końcowego  z 
klauzulą  „odbieram”  podpisany  przez przedstawicieli  obu  stron,  określający  zakres  
robót  i  ich  wartość  oraz  przekazanie kompletnej  dokumentacji,  o  której  mowa  w  §  6  
ust.  1  pkt.  2  niniejszej  umowy i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie.  
 
6.  Zamawiający  dokona  zapłaty  należności  w  następujących  terminach:  do  14  dni  od  
daty  otrzymania  faktury  częściowej  oraz  do  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury 
końcowej.  
 
7.  Płatność  zostanie  dokonana  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  
Wykonawcę w fakturze VAT.  
 

§ 6 
1.Obowiązki wykonawcy:  
 
1)Prawidłowe  wykonanie  wszystkich  prac  związanych  z  realizacją  przedmiotu 
niniejszej umowy zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,  
uzgodnieniami,  opiniami,  decyzjami,  warunkami  wykonania  i  odbiorów oraz  z  
aktualnie  obowiązującymi  normami  polskimi,  polskim  prawem budowlanym  wraz  z  
aktami  wykonawczymi  do  niego  i  innymi  obowiązującymi przepisami.  W  trakcie  
wykonywania  robót  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 
trzecich w obrębie placu budowy.  
2) Opracowanie dokumentacji powykonawczej , w skład której wchodzą:  
a) atesty  i  certyfikaty  wbudowanych  materiałów,  prefabrykatów  lub  na urządzenia,  
b) aprobaty techniczne,  
c) uzupełniony dziennik budowy,  
d) wymagane  przepisami  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  przez 
Wykonawcę badań i sprawdzeń,  
e) oświadczenia  kierowników  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu budowlanego  z  
projektem  budowlanym,  warunkami  pozwolenia  na  budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy  o  
doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy, a także sąsiedniej ulicy, 
nieruchomości,  
f) w  przypadku  zmian  nie  odstępujących  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego projektu  
i  warunków  pozwolenia  na  budowę,  Wykonawca  dołączy  kopie rysunków  
wchodzących  w  skład  zatwierdzonego  projektu  budowlanego, z  naniesionymi  
zmianami  i  uzupełniającym  opisem,  w  takim  przypadku oświadczenie  kierownika  
budowy  powinno  być  zatwierdzone  przez projektanta  i inspektora nadzoru,  
 
 
3 Wersja dla Wykonawcy, który w ofercie wskaże podwykonawców  
4 Wersja dla Wykonawcy, który realizację przedmiotowej umowy wykona własnymi siłami, tzn. bez udziału podwykonawców 
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g)  oświadczenie  kierowników  budowy  o  wbudowaniu  materiałów  na  które dostarczono 
dokumenty odbiorowe oraz zgodności materiałów ze specyfikacją techniczną i projektem 
budowlanym,  
h) deklaracje  zgodności  materiałów  z  określeniem  miejsca  przeznaczenia  zgodnie  z 
ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  881  ze  
zm.)  oraz  ustawą  z  dnia  30.08.2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności (tj. Dz. U.  z 2010 
r. Nr 138, poz.935),  
i) oświadczenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  zgodności  wykonania obiektu  
budowlanego  z  projektem  budowlanym,  warunkami  pozwolenia  na budowę ,  
przepisami   i obowiązującymi Polskimi Normami,  
j)oświadczenie  właściciela  terenu,  na  którym  prowadzona  była  inwestycja o 
przywróceniu terenu budowy do stanu pierwotnego.  
3)Przekazanie  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,  o  której  mowa    w  ust.  1  
pkt.  2)  niniejszego  paragrafu  w  2  (dwóch)  egzemplarzach  oraz  potwierdzenie,                 
o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy i przekazanie ich Zamawiającemu   w 
terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. Nie przekazanie 
Zamawiającemu  w  określonym  terminie  przedmiotowej  dokumentacji  będzie 
skutkowało odmową przystąpienia do odbioru końcowego robót.  
4) Realizacja  przedmiotu  niniejszej  umowy  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo- 
finansowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  
5)Ustanowienie kierowników budowy.  
6)Powiadomienie  wszystkich  instytucji  obsługujących  urządzenia  i  instalacje 
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach budowlanych, w celu uzyskania przez te 
instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i możliwości przeprowadzenia innych  
koniecznych  robót  w  obrębie  placu  budowy,  w  możliwie  najkrótszym czasie,  nie  
dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  na  realizację  robót.  
Wykonawca  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  wyżej  robót  i  będzie  ściśle  
współpracował z tymi instytucjami.  
7) Zorganizowanie  placu  budowy,  przy  uwzględnieniu  czynności  niezbędnych  do  
właściwego  wykonania  prac.  Wykonawca  jest  zobowiązany  na  własny  koszt 
zabezpieczyć  i  oznakować  prowadzone  roboty  oraz  dbać  o  stan  techniczny                    
i  prawidłowość  oznakowania  przez  cały  czas  trwania  realizacji  zadania. Wykonawca  
ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  teren  budowy  od  chwili  przejęcia placu budowy.  
8) Prowadzenie dziennika budowy.  
9) Obowiązek  pisemnego  informowania  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru                   
o odbiorze robót zanikających.  
10)   Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.  
11)  Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.  
12) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.  
13) Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów  
i  sprzętu  w  ustalonych  miejscach  i  w  należytym  porządku,  usuwanie  zbędnych  
przedmiotów  z terenu budowy.   
14)  Prowadzenie  robót  w  ścisłym  uzgodnieniu  z  inspektorem  nadzoru,                     
oraz zatwierdzonym projektem budowlanym.  
15)   Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiałów własnych, które powinny  
odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu                      
i  stosowania  w  budownictwie  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo  Budowlane             
z dnia 7 lipca 1994 r. /tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. nr 243, poz. 1623 ze zm./ oraz  
wymaganiom  zawartym  w  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  przed wbudowaniem  
materiałów  ma  obowiązek  uzyskać  ich  zatwierdzenie potwierdzone  odpowiednim  
wpisem  w  dzienniku  budowy  przez  Inspektora Nadzoru  
16)  Likwidacja  placu  budowy  i  zaplecza  własnego  Wykonawcy  bezzwłocznie  po 
zakończeniu  prac,  lecz  nie  później  niż  14  dni  od  daty  dokonania  odbioru końcowego.  
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17)  Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego  na piśmie o wszelkich  okolicznościach,  
które  mogą  przeszkodzić  planowanemu  i  prawidłowemu wykonaniu przedmiotu 
niniejszej umowy.  
18)   Zapoznanie się z warunkami realizacji robót, tj.:  
a) z istniejącymi przeszkodami i kolizjami widocznymi,  
b) składowaniem materiałów,  
c) podłączeniami do mediów zasilających.  
19)  Posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej co najmniej na  
okres realizacji niniejszej umowy.  
20)  Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przeglądu gwarancyjnego.  
Zamawiający  o  dokonaniu  powyższych  czynności  zawiadomi  Wykonawcę pisemnie.  
21)   Na  30  dni  przed  zakończeniem  podstawowych  okresów  gwarancji  jakości              
i rękojmi, o których mowa w § 3 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich 
ujawnionych  w  tym  okresie  wad  i  usterek,  strony  umowy  sporządzą  protokół odbioru  
pogwarancyjnego.  Protokół  ten  zawierający  potwierdzenie  należytego spełnienia 
warunków gwarancji będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  
 
2.Wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczyć  Zamawiającego  przeciw  wszelkim 
roszczeniom,  postępowaniom  odszkodowawczym  i  kosztom,  jakie  mogą  powstać 
wskutek  prowadzonych  robót  lub  w  związku  z    zakłóceniami  spowodowanymi 
pracami  budowlanymi  w  zakresie  w  jakim  Wykonawca  jest  za  nie  odpowiedzialny,              
a  w  razie  dopuszczenia  do  ich  powstania  –  zrekompensować  Zamawiającemu 
poniesione z tego tytułu koszty lub straty.  
3.Obowiązek zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak  
również  ochrony  mienia  Wykonawcy  i  ochrony  przeciwpożarowej  spoczywa  na 
Wykonawcy.  
 
 

§ 7 
Obowiązki Zamawiającego:  
1)  Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie 3 dni od  
daty podpisania niniejszej umowy.  
2)  Przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.  
3)  Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.  
4)  Dokonywanie  i  potwierdzanie  zapisów  w  dzienniku  budowy  prowadzonym  przez  
Wykonawcę.  
 

§ 8 
 

1.Gotowość  do  odbioru  robót  podlegających  zakryciu  oraz  gotowości  do  odbiorów 
częściowych,  Wykonawca  będzie  zgłaszał  Zamawiającemu  zgodnie  z  wyborem 
Wykonawcy: pisemnie, faksem lub  drogą elektroniczną. Inspektor nadzoru przystąpi do  
odbioru  tych  robót  w  terminie  do  3  dni  roboczych  od  daty  zawiadomienia 
Zamawiającego.  
2.Rozliczenie  odbiorów  częściowych  następować  będzie  w  terminach  określonych                      
w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  stanowiącym  Załącznik  Nr  1  do  niniejszej 
umowy.  
3.Przedmiotem  odbiorów  częściowych  będą  wykonane  etapy  inwestycji,  zgodnie                       
z  harmonogramem,  o  którym  mowa  w  ust.  2.  Do  odbiorów  częściowych  zgłaszane 
będą  etapy  robót  do  łącznej  wartości  brutto  nie  przekraczającej  90%  wartości 
wynagrodzenia  określonego  w  §  5  ust.  1  niniejszej  umowy.  Pozostała  część  robót  
zgłoszona będzie do odbioru końcowego.  
4.Odbiór częściowy uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez strony protokołu 
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odbioru  z  klauzulą  „odbieram”.  Dokonanie  odbioru  częściowego  jest  równoznaczne             
z zakończeniem danego etapu.  
5.Zamawiający  wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy,                 
o  którym  mowa  w  §  1  niniejszej  umowy  w  ciągu  7  dni  od  daty  zawiadomienia  go                   
o osiągnięciu gotowości odbioru przez Wykonawcę.  
6.Zakończenie  końcowych  czynności  odbiorowych  nastąpi  w  ciągu  7  dni  liczonych  
od daty rozpoczęcia odbioru.  
7.Wykonawca    skompletuje  i  przekaże  Zamawiającemu  w  terminie,  o  którym  mowa              
w  §  2  ust.  1  pkt.  1)  niniejszej  umowy,  dokumenty  potwierdzające  prawidłowość  
wykonanych  robót,  w  szczególności:  dziennik  budowy,  niezbędne  świadectwa jakości,  
atesty,  certyfikaty  oraz  dokumenty,    o  których  mowa  w  §  6  ust.  1  pkt.  3) niniejszej  
umowy.  Nie  przekazanie  Zamawiającemu  w  określonym  terminie przedmiotowej  
dokumentacji  będzie  skutkowało  odmową  przystąpienia  do  odbioru końcowego robót.   
8.Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego 
będzie  przedmiot  umowy  wykonany  zgodnie  z  umową,  dokumentacją  projektową                
i  zasadami  wiedzy  technicznej.  Z  czynności  odbiorowych  zostanie  sporządzony 
protokół.  Dokonanie  odbiorów  częściowych  oraz  odbioru  końcowego  zostanie 
potwierdzone klauzulą „odbieram”.  
9.W  przypadku,  gdy  w  trakcie  czynności  odbiorowych  Zamawiający  stwierdzi,  że 
przedmiot umowy ma wady uniemożliwiające jego prawidłową eksploatację, wówczas 
odmówi jego odbioru. Wady te powinny być opisane w treści protokołu.  
10. W  przypadku,  gdy  w  trakcie  czynności  odbiorowych  Zamawiający  stwierdzi,  że 
przedmiot  umowy  ma  wady,  które  umożliwiają  jego  prawidłową  eksploatację, 
wówczas  Zamawiający  dokona  odbioru  przedmiotu  umowy  z  zachowaniem uprawnień  
z  tytułu  nienależytego  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę  oraz wynikających  z  
rękojmi  za  wady.  Przedmiotowy  protokół  powinien  zawierać  uwagi  i  zastrzeżenia  
Zamawiającego  co  do  jakości  wykonanych  robót,  w  tym  wykaz ujawnionych  wad,  a  
także  oświadczenie  Wykonawcy  w  zakresie  tych  uwag   i zastrzeżeń.  
11.Dzień  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przez  strony  z  klauzulą  
„odbieram”  jest  dniem  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  
niniejszej umowy.  
12. W  czynnościach  odbioru  końcowego  powinni  uczestniczyć  również  przedstawiciele  
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  
 

§ 9 
 
1.Strony  ustalają,  że  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  
będą stosowane  następujące kary umowne :  
 
1)       Wykonawca zapłaci 
 
a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  niniejszej umowy    
w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia  brutto  ,  o  którym  mowa  w  §  5 ust.  1  niniejszej  
umowy    za    każdy  dzień  zwłoki  w  realizacji  przedmiotu niniejszej umowy, licząc od 
dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,   
 
b)za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym, odbiorze 
pogwarancyjnym, a także w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji –    w  wysokości  
0,5%    wynagrodzenia    brutto,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1 niniejszej  umowy,  za  
każdy  dzień  zwłoki,  licząc  od  dnia    następnego  po upływie terminu wyznaczonego  na 
usunięcie wad lub naprawę gwarancyjną,  
 
c) za zwłokę w wykonaniu danego etapu robót, określonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  2  niniejszej  umowy   w  wysokości  0,1%  
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wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1 niniejszej  umowy  za  każdy  
dzień  zwłoki,  licząc  od  dnia  następnego  po upływie terminu, odpowiednio określonego 
dla danego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  
W  przypadku  przekroczenia  terminu  na  realizację  przedmiotu  umowy określonego w § 
2 ust. 1 niniejszej umowy zastosowanie znajdzie ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) niniejszego 
paragrafu.  
 
d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu   odstąpienia  od  umowy  z  
przyczyn  dotyczących  Wykonawcy  w  wysokości  20  % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.  
 
2)     Zamawiający zapłaci z  przyczyn  dotyczących  Zamawiającego  w  wysokości  20  %  
wynagrodzenia brutto,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1  niniejszej  umowy.  Zamawiający  
nie  będzie zobowiązany  do  zapłaty  kary  umownej    w  przypadku  odstąpienia  od  
umowy  w sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
1.Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  wymienionego  w  umowie  tytułu  nie  pokrywa 
poniesionej  szkody,  strona,  która  poniosła  szkodę,  może  dochodzić  odszkodowania 
uzupełniającego,  dokumentując  swoje  roszczenie  wyliczeniem  rzeczywiście 
poniesionych  szkód  oraz  ich  ścisłym  związkiem  z  niewykonaniem  lub  nienależytym 
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.  
 
2.Kara  umowna  powinna  być  zapłacona  przez  stronę,  która  naruszała  postanowienia 
umowy  ,  w  terminie  14  dni  od  daty  wystąpienia  przez  stronę  drugą  z  żądaniem 
zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę może potrącić 
należną mu karę z należności Wykonawcy.   

 
 

                                                                      § 10  
 
1.Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym i paragrafach niniejszej umowy  
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  
 
1) w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie umowy  
nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od  powzięcia  
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,  
 
2)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
 
3)  Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  w  terminie  5  dni  
roboczych  od  daty  protokolarnego  wprowadzenia  na  teren  budowy  i  nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
 
4)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.  
 
5)  Wykonawca  skierował,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  kierowania  budową                
i kierowania robotami inne osoby, niż wskazane w ofercie Wykonawcy.  
 
6)   Wykonawca  wykonuje  roboty  wadliwie,  niezgodnie  z  warunkami  przetargu, stosuje  
materiały  niezgodne  z  wymaganiami  oraz  nie  reaguje  na  polecenia  inspektora nadzoru 
i Zamawiającego.       
 
2.Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  szczególności,  jeżeli  
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Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do odbioru robót.  
 
3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
 
4.W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  
następujące obowiązki szczegółowe:  
 
1)   w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale 
Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku                 
i robót zakończonych  według stanu na dzień odstąpienia,  
 
2)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,  
3)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót przerwanych  
oraz  robót  zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.  
 
5.Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:  
 
1)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia,  
 
2)   przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  
 
 
 
                                                                    § 11  
 
1.Zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający 
przewiduje  możliwość    dokonania    zmiany  istotnych  postanowień  zawartej  umowy              
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres  
przewidzianych zmian obejmuje:  
 
1)Zmianę  kierownika  budowy  –  Wykonawca  może  dokonywać  zmiany  kierownika  
budowy  przedstawionego  w  ofercie  jedynie  za  uprzednią  pisemną  zgodą 
Zamawiającego,  akceptującego  nowego  kierownika  budowy  na  następujących 
warunkach:  
a)Wykonawca  proponuje  zmianę  kierownika  budowy  w  szczególności  w  razie:  
śmierci,  choroby  lub  zdarzeń  losowych,  niewywiązywania  się  z  obowiązków 
wynikających z umowy, rezygnacji tej osoby.  
b)Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  kierownika  budowy,  jeżeli  
uzna,  że  nie  wykonuje  on  swoich  obowiązków  wynikających  z  niniejszej umowy.  
Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.  
c)W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia ww. 
obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla pełnienia danej funkcji.  
2)Przesunięcie  terminu  wykonania  robót  w  przypadku  wystąpienia  opóźnień 
zawinionych  przez  Zamawiającego,  tzn.  jeżeli  takie  opóźnienie  ma  lub  będzie miało  
wpływ  na  termin  realizacji    przedmiotu  umowy,  w  szczególności  gdy dotyczy 
następujących  przypadków:  przekazania  terenu  budowy,  dokonywania odbiorów robót, 
przekazania dokumentacji projektowej.  
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3)Pozostałe zmiany terminów:  
 
a)Przekroczenie  zakreślonych  przez  prawo  terminów  wydawania  przez  organy 
administracji  decyzji,  zezwoleń  itp.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do 
przedstawienia  Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających  powyższą okoliczność. 
b)Wystąpienie  istotnych  wad  dokumentacji  projektowej,  skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
realizację określonego rodzaju robót. 
c)Wstrzymanie  robót  przez  uprawnione  do  tego  organy  w  okolicznościach,  za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
d)Zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym wpływ 
na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 
e)Działania siły wyższej, tj. zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających  z 
umowy.   
f)Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku zmiany terminu wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy.  
g)Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,  z 
przyczyn technicznych lub technologicznych bądź wynikających z organizacji procesu 
inwestycyjnego (budowlanego).  
4) Zmiana  podwykonawcy,  która  możliwa  będzie  jedynie  wtedy,  jeżeli  zakres 
realizowanych  przez  podwykonawcę  robót  nie  ulegnie  zmianie  w  stosunku  do zakresu  
robót  wskazanych  w  ofercie  Wykonawcy,  a  które  zaplanował  on  do realizacji  przez  
podwykonawcę.  Zmiana  taka  możliwa  będzie  jedynie  na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy, do którego winien załączyć on projekt umowy z  podwykonawcą,  przy  czym  
wymagana  jest  w  tym  przypadku  pisemna  zgoda Zamawiającego na zawarcie przez 
Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą.  
 
2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze 
stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej 
zmiany.  
 
3. W przedstawionych w niniejszej umowie  przypadkach wystąpienia opóźnień, strony  
ustalają nowe terminy wykonania umowy, z tym że okres przesunięcia terminu wykonania 
umowy  równy będzie co najmniej okresowi trwania przyczyny opóźnienia.  
 
4. Zakłada  się,  że  Wykonawca  zapoznał  się  z  zakresem  robót  określonym  w  
projekcie budowlanym  i  planując  swoje  roboty  uwzględnił  ich  przeprowadzenie.  W  
związku  z  tym  roboty  przeprowadzone  w  zakresie  i  terminie  ustalonym  przed  
podpisaniem umowy  o  roboty  budowlane  nie  mogą  być  podstawą  do  zmiany  terminu  
realizacji umowy.  
 
5. W  przypadku  przesunięcia  terminu  wykonania  umowy,  Wykonawca  który  wniósł  
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formach  innych  niż  pieniądz,  będzie  
zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  dokument  przedłużający  termin  ważności  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do  
niniejszej umowy. 
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                                                                     § 12  
 
1.Strony  ustalają,  że  część  zamówienia  może  być  wykonana  przez  podwykonawców,  
zgodnie  z  oświadczeniem  stanowiącym  formularz  Nr  7  do  SIWZ,  który  stanowi   
integralną część niniejszej umowy.  
 
2.Pozostały  zakres  przedmiotu  umowy,  który  nie  został  wyszczególniony                                
w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszej  umowy  Wykonawca  wykona  
własnymi siłami.  
 
3.Zawarcie umowy z podwykonawcą  wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej  
zawarciem, zgodnie z art. 6471 K.C.  
 
4.W  celu  uzyskania  zgody  Zamawiającego  na  zawarcie  umowy  o  roboty  budowlane  
Wykonawcy  z  Podwykonawcą,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia 
Zamawiającemu  umowy  z  Podwykonawcą  lub  jej  projektu  wraz  z  zakresem                         
i wartością robót określonym w umowie z Podwykonawcą.  
  

5.Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę 
umowy  z  Podwykonawcą  lub  jej  projektu  nie  zgłosi  na  piśmie  sprzeciwu  lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  
 
6.Podwykonawstwo  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawcy,  jego 
przedstawicieli  lub  pracowników  w  takim  zakresie,  jak  gdyby  były  one  działaniami, 
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  
 
7.Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego  
za zlecone do podwykonania części robót.  
 
8.Wykonawca  zobowiązuje  się  zawrzeć  w  umowach  z  Podwykonawcami  zapisy 
dotyczące:  
 
1)  zakresu robót powierzonych podwykonawcy,  
2)  terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,  
3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 7 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy 
faktury złożonej przez Podwykonawcę,  
4) okresu  odpowiedzialności  za  wady,  nie  krótszego  od  okresu odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,  
5)  zakazu zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami,  
6) kwoty  wynagrodzenia  za  roboty  –  kwota  ta  nie  może  być  wyższa  niż wartość tego 
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy.  
 
9.Umowa  z  podwykonawcą  musi  być  zawarta  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  
nieważności.  
 
10. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zawieranie  umów  przez  Podwykonawców                           
z dalszymi podwykonawcami.  
 
11. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich  
informacji dotyczących podwykonawców. 
 
 
5 Wersja dla Wykonawcy, który w ofercie wskaże podwykonawcó 
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                                                            § 13 
 
1.Wszelkie  sprawy  sporne  wynikające  z  umowy  lub  z  nią  związane    zostaną   
rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.   
 
2.W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  
przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych  (tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  
 
 
                                                             § 14  
 
 
1.Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 3 egzemplarze dla  
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
2.Integralną część umowy stanowią:  
1)Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik Nr 1  
2)Formularz  Nr 1 – formularz ofertowy – załącznik Nr 2  
3)Formularz Nr 7 do SIWZ  w przypadku dołączenia przedmiotowego oświadczenia  
   do oferty – załącznik Nr 3  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Wersja dla Wykonawcy, który realizację przedmiotowej umowy wykona własnymi siłami, tzn. bez udziału podwykonawców  
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ZAŁ ĄCZNIK Nr  9 
 FORMULARZ OFERTOWY  
 strona   

 z ogólnej liczby stron   

 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o posiadaniu przez uczestników postępowania wykonujących zamówienie 

wymaganych uprawnień 
 
 

Oświadczam, iż wymienione w załączniku nr 5  osoby uczestniczące w wykonywaniu 
zamówienia pn. Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Waryńskiego 13  w Kowarach 
spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadają 

wymagane przepisami prawa uprawnienia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

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

(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
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