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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Kołłątaja 9 

83-110 Tczew  

Tel. 58 530 11 00 

Adres strony internetowej: www.tbs.tczew.pl   

Adres e-mail: tbs@tbs.tczew.pl  

Godziny urzędowania: pn.-śr. 07:00- 15:00, czw. 07:00- 16:00, pt. 07:00- 14:00 
 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164                 

z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

2.2 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont istniejących pomieszczeń biurowych w budynku 

TTBS Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Kołłątaja 9 / działka nr 509/2 obręb 8/. Remont dotyczy 

części pomieszczeń oznaczonych na rys. KS-1 jako kosztorys 1, 2, 4, 5 i 9. 

 

W ramach remontu przewiduje się jedynie niewielką przebudowę istniejących schodów 

zewnętrznych. Schody te zostaną dostosowane do poruszania się po nich przez osoby 

niepełnosprawne. Remont ograniczony jest do części  parteru istniejącego budynku. 

Zakres prac remontowych: 

Remontem objęte będą niżej wymienione pomieszczenia oznaczone w dokumentacji 

projektowej: 

1.1 klatka schodowa 

1.2 korytarz 

1.5 hall 

1.6 pomieszczenie biurowe 

1.7 gabinet kierownika 

1.8 poczekalnia 

1.9 pomieszczenie biurowe 

1.18 sekretariat 

1.19 gabinet Prezesa  

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie otrzymanej od Zamawiającego 

dokumentacji projektowej w zakresie wykonania remontu. 

               
DODATKOWE UWAGI DO DOKUMENTACJI: 
               
1. Projekt przewiduje „odtworzenie” okna od strony ulicy Kołłątaja – należy przez to 

rozumieć odmurowanie istniejącego okna i jego wymianę na okno PCV. 

2. Przez uporządkowanie kabli na ścianie zewnętrznej przy wejściu do budynku,  

http://www.tbs.tczew.pl/
mailto:tbs@tbs.tczew.pl
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należy rozumieć uporządkowanie poprzez ułożenie w jednej rurze osłonowej lub 

schowanie kabli  pod tynkiem. 

3. Tam gdzie w projekcie występuje zapis „parametry zbliżone do” należy traktować 

jako zapis „ jakości nie gorszej niż”. 

4. Okładzinę  w sekretariacie należy zamienić z paneli podłogowych na gres wraz z 

cokolikami z polimeru, takie jak w hallu. 

5. Klasa ścieralności paneli podłogowych  w gabinecie Prezesa nie mniejsza niż 

AC5. 

6.  Zapis w projekcie „przemalowanie ścian” należy interpretować jako uzupełnienie 

ubytków strukturą dostosowaną do istniejącej i malowanie ścian całych. 

7. Pomieszczenie 1.2 korytarz - malowanie całego pomieszczenia. 

8. W pomieszczeniach toalet i łazienek poprzez wymianę przyborów sanitarnych 

należy rozumieć demontaż starej armatury i zamontowanie nowych stelaży 

podtynkowych (pod zabudowę) i miski podwieszane (w tym pisuar) klasy Roca 

oraz pozostałą armaturę (umywalki, krany) klasy Roca. Ostateczne rozwiązania i 

wybór konkretnego modelu należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej                                     

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Przedmiary należy traktować jako materiały  pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku 

rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano-wykonawczym, Wykonawca 

zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opis przedmiotu zamówienia. 

 

Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty specyfikacje                          

i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych   

pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Opisem przedmiotu 

zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów) równoważnych, tj. o 

parametrach równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wymaganych w dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 

Wykazanie równowartości, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w 

dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi 

gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich 

zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i 

technologią. 

Wycena i zastosowanie materiałów zamiennych nie może spowodować m.in.: 

 zmiany terminu zakończenia robót, 

 pogorszenia warunków pracy i żywotności materiałów i urządzeń zaprojektowanych, 

 zwiększenia kosztów eksploatacji, serwisowania, itp. W stosunku do tych kosztów 

przewidzianych dla materiałów i urządzeń zaprojektowanych, 

 problemów z serwisowaniem, konserwacją i zakupem części zamiennych. 
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DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 
dostarczyć uzgodniony z Zamawiającym - szczegółowy harmonogram prowadzenia robót 
budowlanych w rozbiciu tygodniowym oraz kosztorys szczegółowy. 
 

2. Obowiązkiem wykonawcy jest takie zaplanowanie przebiegu robót budowlanych, aby 
zapewnić zminimalizowanie uciążliwości dla funkcjonowania obiektu (należy pamiętać            
o stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń wokół miejsc prowadzenia robót oraz 
obowiązku utrzymania porządku i czystości wspólnie użytkowanych dróg 
komunikacyjnych itd.). Istnieje możliwość prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym 
i w dni wolne od pracy. 

 
3. Budynek podczas realizacji robót będzie użytkowany w dni robocze w godzinach od 6.00 

rano do 17.00. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek powiadamiać 
Zamawiającego z 24-godzinnym wyprzedzeniem czasowym / w godzinach między 8.00 a 
12.00 lub w ostatni dzień pracy przed dniami wolnymi do godz. 10.00/ o wszelkich 
przerwach w dostawach mediów, ze wskazaniem czasu przewidywanej przerwy. 

 
4. Dostawy materiałów i urządzeń oraz załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych 

powinien odbywać się poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy. 
 

5. Zamawiający zapewnia 1 miejsce na parkingu dla samochodów Wykonawcy w dniach i 
godzinach pracy. Oznakowanie miejsca parkingowego należy do Wykonawcy.  

 
6. Zamawiający nie zapewnia miejsca na parkingu w celu wykonania zaplecza budowy. 

Wszelkie koszty administracyjne związane z organizacją budowy Wykonawca wlicza w 
podaną cenę ofertową. Informujemy, że na ulicy Kołłątaja, przy budynku w którym będą 
wykonywane roboty, obowiązuje zakaz postoju i zatrzymywania się w godz. 8.00 – 18.00.  

 

7. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną Wykonawca zrealizuje na swój 
koszt w porozumieniu z Zamawiającym.  

 

8. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączoną 

dokumentacją projektową i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego 

przygotowania oferty oraz prawidłowej realizacji zamówienia. 
 

9. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
1) Specyfikacji technicznej, 
2) założeniach do technologii wykonania robót, zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
3) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
4) obowiązujących Polskich Normach, przepisach prawa i standardach wykonania. 
5) uzgodnieniach z Zamawiającym, 
 

10. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac                  
budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, obejmujący teren 
określony dokumentacją projektową. 

 
 

12. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 
rejonie  wykonywanych prac oraz do zapewnienia skutecznej ochrony dróg dojazdowych 
przed zanieczyszczeniami, mogącymi powstać na skutek prowadzonych robót 
budowlanych. 
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13. Wykonawca zobowiązany jest:  
1) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać teren wykonywania 

prac w należytym porządku, 
2) przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego żądanie, przed 

rozpoczęciem danych robót, wnioski materiałowe w celu ich zatwierdzenia, 
3) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

robót i terenu, 
4) do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

 bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, 

 bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót, 

 ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, zarówno przy 
robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego i właściwie 
eksploatowanego sprzętu, 

 bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 
dróg dojazdowych w tym rejonie, 

 stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

 stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). 

5) po zakończeniu robót, teren na którym będą prowadzone prace budowlane uprzątnąć 
i doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 
 

14. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów, wynikających z niewłaściwego 
prowadzenia robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

15. Odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypiska. Koszty w/w 

wywozu z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

wysypisko. 
 

16. Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzą m.in.: 

 dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Inwestycji, 

 specyfikacje techniczne (uzupełniające lub zamienne) o ile wystąpiły, 

 wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych o ile takie wystąpią, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
 

 

17. Zobowiązuje się Wykonawcę do : 
1) zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu,  co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, 
2) usunięcia zgłaszanych przez strony odbierające usterek dot. wykonywanego 

przedmiotu zamówienia, a także uwzględnienia zastrzeżeń i uwag zgłaszanych przez 
Zamawiającego w terminie nie dłuższym jak trzy dni, 

3) przygotowania dokumentów odbiorowych do odbioru. 
 

18. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 
określone w: 

- ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 
- ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., poz. 883 z późn. zm.). 

 

19. Zastrzeżenia: 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania terenem, na którym prowadzone będą 
roboty budowlane w uzgodnieniu z Wykonawcą robót. 
 

20. Wymagane gwarancje i rękojmia: 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych 

przedmiotu zamówienia, stanowić ona będzie rozszerzenie odpowiedzialności 

Wykonawcy za te wady. 

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu 

zamówienia, podany w ofercie,  będzie  liczony od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego (oraz 

budynku stanowiącym przedmiot zamówienia): 

1. na każde żądanie Zamawiającego – w pierwszym roku gwarancji, 

2. na każde umówione przeglądy gwarancyjne – w kolejnych latach gwarancji.  

 

W zakresie udzielonej gwarancji (określonej w umowie) Wykonawca zobowiązany jest 

serwisować stolarkę okienną i drzwiową oraz wszystkie urządzenia tego wymagające – 

przez okres pierwszego roku gwarancji.  
 

Uwaga: Wszystkie ww. informacje Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy 
wycenie przedmiotu zamówienia. 
 
3.2 Podwykonawcy  

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę na Formularzu oferty, stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy             

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
 

3.3 Oferty częściowe i wariantowe  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.  
 

3.4 Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp.  
 

3.5 Wspólny Słownik Zamówień CPV 

CPV: 

45.00.00.00-7 – roboty budowlane 

45.33.00.00-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.31.12.00-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45.42.10.00-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45.44.21.00-8 – roboty malarskie 

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45.43.00.00-0 – pokrywania podłóg i ścian 
 

3.6 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 
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wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca              

1974 r. – Kodeks pracy  
 

3.6.1 Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności                  

w zakresie realizacji zamówienia  

Zamawiający wymaga, aby zapewnić w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę minimum 2 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Obowiązek zatrudniania ww. osób na 

podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawców. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na cały okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  
 

3.6.2 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą montażu stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz położenia płytek ceramicznych. 
 

3.6.3 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań:  

3.6.3.1 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób  

a) Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

rozpoczęcia robót, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

oświadczeń lub zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów potwierdzających 

iż w/w osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia.   

b) Zamawiający uprawniony będzie w każdym czasie, w trakcie trwania umowy, do 

kontroli wykonywania robót przez zgłoszonych w oświadczeniu, o którym mowa  

w punkcie a) oraz żądania od Wykonawcy przedłożenia dokumentów 

poświadczających zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę.  

 

3.6.3.2 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia 

a) W przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia, o którym mowa w pkt  

3.6.3.1 b)  SIWZ Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę                             

w wysokości 5 000,00 PLN.  

b) W przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę przy realizacji zamówienia osób 

wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia 

kary umownej, w wysokości 200 zł, za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za 

każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby.  
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c) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną/innymi osobą/osobami pod 

warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu 

zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określonego przez wykonawcę w ofercie. 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz               

w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem. 

3.7 W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Wykonawcy danych osobowych                   

w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobligowany będzie nieodpłatnie 

zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                          

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Tczewskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  Pan Arkadiusz Woźniak mający 

swoją siedzibę w TTBS Sp. z o.o. w Tczewie,  ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w TTBS Sp. z o.o. w Tczewie                               

jest Pani Adriana Głuchowska, e-mail: auditor.adriana.gluchowska@gmail.com,          

tel.: 696 011 969, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                       

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remont 

istniejących pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Spółka z o.o. w Tczewie przy ul. 

Kołłątaja 9’’,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579   z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy, 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                     

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania                

mailto:auditor.adriana.gluchowska@gmail.com
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w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej   lub państwa członkowskiego), 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                    

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO, 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

4.1. Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji:  do 21 grudnia 2018 roku. 
 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie;  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,            

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 

200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100); 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

     w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie 

roboty budowlane o wartości, łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 

100.000,00 zł każda (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), polegające na budowie, 

odbudowie, nadbudowie, rozbudowie lub remoncie budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, usługowego lub użyteczności publicznej. 

     do realizacji zamówienia skieruje osobę, która posiada: 

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów  

posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy/robót w w/w branży. 
 

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek 
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posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. 

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo 

budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest 

uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, 

nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego 

postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej             

(Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
 

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 

o których mowa w pkt 5.1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:  

a) w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.b), jeden z wykonawców spełni warunki lub 

będą łącznie spełniać warunek po zsumowaniu potencjału;  

b) w przypadkach określonych w pkt 5.1.2. c) tiret 1, jeden z wykonawców spełni 

warunek samodzielnie; 

c)  w przypadkach określonych w pkt 5.1.2. c) tiret 2, jeden z wykonawców spełni 

warunek samodzielnie lub będą łącznie spełniać po zsumowaniu potencjału. 
 

5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania.  
 

5.3.1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 

24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

5.3.2 Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 
 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

6.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte                  

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                       
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z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia.  

6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.  
 

6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 

1) w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
 

a)  dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;  
 

2) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:  
 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 

b) dowodów określających czy roboty budowlane, o których mowa pkt 6.4.2) lit. a zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,  przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty;  

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,              

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz                             

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  
 

3) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału                                   

w postępowaniu:  

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy.  
 

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1126).  

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
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ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 
  

6.5 Dysponowanie zasobami innego podmiotu.  
 

6.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 

5.1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
 

6.5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
 

6.5.3 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają                  

w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22               

i ust. 5.  
 

6.5.4 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  
 

6.5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
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podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 5.1.2. 
 

6.6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
 

6.6.1 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie                             

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa            

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 5 do specyfikacji.  
 

6.7 Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

6.7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.3a - składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 
 

6.7.2 Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż          

6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.  
 

6.7.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w pkt 6.7.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu  na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
 

6.8 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego.  
 

6.8.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,              

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia.  
 

6.8.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich                
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w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich                   

w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać 

zakres umocowania. 
 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                      

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                     

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ                       

Z WYKONAWCAMI 
 

7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazywać będą pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną 

(e-mail: tbs@tbs.tczew.pl), z uwzględnieniem pkt 7.2 Zamawiający wymaga niezwłocznego 

potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej 

informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający 

potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
 

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym oświadczeń                      

i dokumentów określonych w pkt 6 SIWZ, umowy, a także zmiany lub wycofania oferty.  
 

Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                           

i uzupełnień dotyczących treści oferty, oświadczeń i dokumentów. 
 

7.3 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu. 
 

7.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- w sprawach merytorycznych – Janusz Wrycza inspektor ds. technicznych 

- w sprawach formalnych – Maria Pikor – inspektor ds. windykacji i zamówień publicznych. 
 

7.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem                   

że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później                               

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   
 

7.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

(pisma o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 7.5.  
 

7.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.tbs.tczew.pl . 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

8.1 Oferta w okresie związania ofertą określonym w pkt 9.1 SIWZ powinna być    

zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), które 

należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia 26.09.2018 r.  do godz. 10:00.  

8.2  Wadium może być wniesione w: 

 pieniądzu; 

http://www.tbs.tczew.pl/
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 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 (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). 
 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto 

(rachunek) TTBS w Tczewie Bank BGK o/Gdańsk nr 53 1130 1121 0006 5479 8920 0001. 
 

8.3 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 
 

1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,                   

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,                       

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,                             

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,  
 

2) 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 stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

8.4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania          

rachunku TTBS w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków  na rachunek określony 

w pkt 8.2 SIWZ). 
 

Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: kopię potwierdzoną                     

za zgodność z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą. 
 

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna z dokumentu winno wynikać 

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie 

związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium  

w przepadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.  
 
 

W związku z powyższym, oryginalny dokument należy złożyć w ofercie, nie należy natomiast 

wpinać go trwale do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię, która pozostanie                                     

u Zamawiającego. 
 

8.5 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.  
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

9.1 Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

9.2 Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko 
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raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest 

wymagane w postępowaniu). 
 

9.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) 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.    
 

9.4 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać 

Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

10.2 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony Formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 

przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące 

terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie 

o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ, w tym wzoru 

umowy bez zastrzeżeń, a także informację, które części zamówienia Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców;  

2) wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ. 
 

10.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej 

oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz                  

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.   

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  
 

10.4 Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane. 
 

10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz 

parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 
 

10.6 Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
 

10.8 Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych 

niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

ukazania się ogłoszenia  o zamówieniu.  
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10.9 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są            

w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu inne niż oświadczenia,             

o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem.  
 

10.10 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 
  

10.11 Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji 

stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się 

przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, 

pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego 

informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez 

Wykonawcę.  
 

10.12 Zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.            

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane                    

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone były przez wykonawcę oddzielone                 

i oznaczone zapisem „tajemnica przedsiębiorstwa” od pozostałych, jawnych elementów 

oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane                     

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  
 

10.13 Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 

zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: 

 

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: 
 

,,Remont istniejących pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Sp. z o.o. w Tczewie 

przy ul. Kołłątaja 9  
 

Nie otwierać przed dniem 26.09.2018 r. godz. 10:30” 
 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 

i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                

jej po upływie terminu składania ofert. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. 
 

10.14 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
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zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                           

i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10.13, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta 

będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”. 

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert. 

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.  

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.  

 
 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

11.1 Ofertę należy złożyć w Tczewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w 

Tczewie, ul. Kołłątaja 9  w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12. 

Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2018 r. o godz. 10:00. 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina 

wpływu oferty do zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom. 
 

11.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 26.09.2018 r. o godz. 10:30, w pokoju nr 1 w 

siedzibie Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. Kołłątaja 9  w Tczewie. 

Otwarcie ofert będzie jawne. 
 

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie odczyta informacje, o których mowa  

w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści powyższe 

informacje na swojej stronie internetowej. 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

12.1 Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia, podana 

w Formularzu oferty. 
 

12.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona 

stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych                 

w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu 

zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ. 
 

12.3 Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót przedstawiony w opisie 

przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ (załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót 

należy traktować jako element dodatkowy, a nie służący do obliczenia ceny oferty). 
 

12.4 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie.  
 

12.5 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ, w tym musi zawierać wszystkie 

koszty wynikające z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania                    

i Odbioru Robót Budowlanych, jak również koszty związane z wykonaniem wszelkich prac,  a 

także obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
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13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
 

13.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
 

1) Cena wykonania zamówienia  - 60 % 

2) Termin wykonania zamówienia - 10 % 

3) Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia – 30% 
 

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca 

wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca 

najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach. 
 

13.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów: 
 

1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta             

z najniższą ceną (wartość łącznie z obowiązującym podatkiem VAT), spełniająca wszystkie 

wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną 

(wartością łącznie z obowiązującym podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą 

liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru: 
 

Cena brutto oferty najtańszej 

C =   ----------------------------------------------  x 60 pkt 

Cena brutto oferty ocenianej 
 

Cena (wartość łącznie z obowiązującym podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła 

będzie podstawę porównania i oceny ofert.  
 

2) Kryterium ,,Termin wykonania zamówienia’’ będzie rozpatrywane na podstawie  terminu 

wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, podanego przez Wykonawcę w pkt 2 

Formularza oferty, tj. podanie terminu wykonania do dnia 21.12.2018 r. lub skrócenie tego 

terminu. Maksymalny punktowany skrócony termin wykonania zamówienia to 11.12.2018 r.  
 

Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia, tj. wykona 

zamówienie w terminie do dnia 21.12.2018 r., z tytułu niniejszego kryterium otrzyma             

0 punktów. 
 

W sytuacji skrócenia terminu (podania terminu wykonania zamówienia krótszego niż               

do dnia 21.12.2018 r.) do obliczenia punktacji w kryterium ,,termin wykonania zamówienia’’, 

Zamawiający przyjmuje liczbę dni kalendarzowych skracających wymagany termin 

zaoferowany przez Wykonawcę. 

 

W przypadku podania skróconego terminu (daty) wykonania zamówienia przypadającego           

na dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela, święto), Zamawiający przyjmie jako 

wskazany przez Wykonawcę termin (datę) pierwszego dnia roboczego przypadającego                

po podanym przez Wykonawcę dniu ustawowo wolnym od pracy. 
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Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania zamówienia, otrzyma 10 

punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym 

wyliczeniem: 
 

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie 

Tw  =        ------------------------------------------------------------------------------  x 10 pkt. 

Maksymalna liczba dni skrócenia terminu 
 

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych 

skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę.  

Maksymalna liczba dni skrócenia wymaganego terminu to najwyższa oferowana liczba dni 

skrócenia terminu spośród złożonych ofert. 
 

3) Kryterium „Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia” będzie rozpatrywane na 

podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę oświadczenia w pkt 3 Formularza oferty. 
 

Zamawiający wymaga, aby termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, o którym 

mowa w § 15 ust. 1 wzoru umowy, wynosił co najmniej 2 lata. W przypadku podania przez 

Wykonawcę, iż termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia będzie wynosił             

2 lata, z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów. 

Punktacji zostaną poddane dodatkowe lata wydłużenia terminu gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia, powyżej wymaganego 2-letniego terminu gwarancji. 
 

Maksymalny punktowany termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia to 5 

lat. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

wynoszący: 

 3 lata, z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 10 punktów; 

 4 lata, z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 20 punktów; 

 5 lat, z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 30 punktów; 
 

Wykonawca zobowiązany jest podać w pkt. 3 Formularza oferty termin gwarancji, o którym 

mowa w § 15 ust. 1 wzoru umowy, w pełnych latach. 

 

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym 

wzorem:  

W = C + Tw + G 

 

gdzie W - Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Tw – liczba punktów                        

w kryterium „Termin wykonania zamówienia”, G – liczba punktów w kryterium „Gwarancja na 

wykonany przedmiot zamówienia”. 
 

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                 

za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów. 

 

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie 

ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej. 
 

13.3 UWAGA!  

W przypadku, gdy Wykonawca w pkt. 2 Formularza oferty nie wskaże terminu 

wykonania zamówienia lub wskaże termin dłuższy niż do dnia 21.12.2018 r., i/lub w 

pkt.3 Formularza oferty nie wskaże terminu gwarancji na wykonany przedmiot 
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zamówienia lub wskaże termin gwarancji krótszy niż 2 lata, Zamawiający odrzuci 

ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
 

14.1 Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.  
 

14.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
 

14.2 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta  Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy 

na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców. 
 

14.3 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt 15 niniejszej SIWZ; 
 

14.4 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej 

ustawy. 
 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

15.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % wartości (ceny 

łącznie z obowiązującym podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej/kilku formie/formach: 

 pieniądzu; 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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.   
 

15.2 W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, 

należy wpłacić w/w kwotę na konto: BGK o/Gdańsk  nr 53 1130 1121 0006 5479 8920 0001. 

Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania 

rachunku Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek 

Zamawiającego). 
 

15.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

15.4 W przypadku wniesienia wadium (o ile jest wymagane) w pieniądzu Wykonawca może 

wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.   
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15.5 Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować 

nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego. 
 

15.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. 

Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA                        
 

16.1 Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 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 ustawy Pzp.  
 

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.  
 

16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  
 

16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania             

o cenę;  

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

4) odrzucenia oferty odwołującego;  

5) opisu przedmiotu zamówienia;  

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

16.4 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.  
 

16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu.  
 

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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
 

16.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób.  
 

16.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 
 

16.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

16.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,               

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

 

17. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:  
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 

Załącznik nr 2a - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu;  

Załącznik nr 2b - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania; 

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych; 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego; 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 6 - Wzór umowy; 

Załącznik nr 7 -  dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, przedmiar robót; 
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FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 

Nazwa Wykonawcy 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

Adres Wykonawcy 

………………………………………… 

………………………………………… 

Telefon 

………………………………………… 

Adres mailowy 

………………………………………… 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Do  

                                                                                 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.   

ul. Kołłątaja 9 

                                                                                  83 - 110 Tczew 

 

1.  Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

dokumentami przetargowymi, oferuję wykonanie przedmiotu umowy pn. ,,Remont 

istniejących pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. 

Kołłątaja 9’’ wymienionego   w w/w dokumentach i na zawartych w nich zasadach, 

określając koszt wykonania: 

netto: ……………………………………………………………………………………….. 

(słownie:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………złotych) 

brutto łącznie z obowiązującym podatkiem VAT 23%  (cena)*  

 

…………………....…………………………………………………………………………. złotych  

 

(słownie:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..złotych). 

2.  Zobowiązuję się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie do 

dnia ……………………………………. (termin nieprzekraczalny – 21.12.2018 r.) **  

 

3.  Oświadczam, iż udzielam … ……. letniej gwarancji (minimalny termin gwarancji – 2 lata)** 

na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia.   

 

4.  Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy. 
 

5.  Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia na  wykonanie  przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę                   
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do niej żadnych zastrzeżeń. 
 

6.  Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
 

7.  Jeżeli moja oferta będzie przyjęta, zobowiązuję się do złożenia zabezpieczenia    

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości (ceny brutto łącznie z 

obowiązującym podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą. 

 
8.  Oświadczam, że wypełniłam/wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13               

lub art. 14 RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio              

lub pośrednio pozyskałam/pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje 

danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

 
9.  Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam*** powierzyć części zamówienia 

podwykonawcom: 

 
     

Lp. Wskazanie części 

zamówienia 

Wskazanie firm podwykonawców 

1.   

2.   

 

 

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                      .................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

UWAGA: 

* Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć 

zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017  

r. poz. 1830 z późn.zm.). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 

odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

**  UWAGA! Kryterium oceny ofert – uzupełnia Wykonawca. 

W przypadku, gdy Wykonawca na Formularzu oferty nie wskaże terminu wykonania zamówienia lub wskaże 

termin dłuższy niż do dnia 21.12.2018 r., i/lub nie wskaże terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

lub wskaże termin gwarancji krótszy niż 2 lata, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp.  

Do obliczenia punktacji w kryterium termin wykonania zamówienia oraz gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 13 SIWZ. 

*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1). 

****niepotrzebne skreślić  
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Załącznik nr 2a  

 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Do  

                                                                                 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.   

ul. Kołłątaja 9 

                                                                                  83 - 110 Tczew 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Remont istniejących pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Sp. z o.o. w 

Tczewie przy ul. Kołłątaja 9 ”, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………… 

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

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Załącznik nr 2b 

 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Do  

                                                                                 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.   

ul. Kołłątaja 9 

                                                                                  83 - 110 Tczew 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Remont istniejących pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Sp. z o.o. w 

Tczewie przy ul. Kołłątaja 9 ”, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Załącznik nr 3 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Do  

                                                                                 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.   

                                                                                  ul. Kołłątaja 9 

83 - 110 Tczew 

                   

 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA* 

 

 

 

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA  

(ŁĄCZNIE Z VAT)  

W ZŁ** 

DATA WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

(ZALECA SIĘ 

PODANIE: DNIA, 

MIESIĄCA, ROKU) 

MIEJSCE 

WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

PODMIOT NA 

RZECZ 

KTÓREGO 

ROBOTA 

ZOSTAŁA 

WYKONANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                                          ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

* Wykonawca opisze rodzaj zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek określony w tirecie pierwszym 

pkt 5.1.2 lit. c SIWZ. 

Wykonawca załączy dowody  potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

**Wartość (łącznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia czyli cenę, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r.                        

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915), podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Do  

                                                                                 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.   

                                                                                  ul. Kołłątaja 9 

83 - 110 Tczew 
 

 

 

 

LP. 

NAZWISKO 

I IMIĘ OSOBY, KTÓRA 

BĘDZIE UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA  

 

KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE/ 

UPRAWNIENIA  

 

 ZAKRES 

WYKONYWANYCH 

CZYNNOŚCI (proponowana 

rola w realizacji niniejszego 

zamówienia) 

 

 

Doświadczenie 

zawodowe 

(doświadczenie                     

w latach w pełnieniu 

funkcji określonej w 

warunku  w tirecie 

drugim pkt 5.1.2 lit. 

c SIWZ w n/w 

branżach) 

INFORMACJA O 

PODSTAWIE DO 

DYSPONOWANIA 

OSOBAMI * 

 

1.  

  

uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub równoważne 

uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie 

wcześniej wydanych przepisów   

 

  

DYSPONUJĘ OSOBĄ/ 

BĘDĘ DYSPONOWAŁ 

OSOBĄ*  

 

 

.................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                               ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

 

 
 

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia. 
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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,                     

O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 

 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Do  

                                                                                 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.   

                                                                                  ul. Kołłątaja 9 

83 - 110 Tczew 

 

 

 

 

 

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 

5 ustawy Pzp, w postępowaniu o zamówienie publiczne na ,, Remont istniejących 

pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Kołłątaja 9’’  

oświadczam, że: 
 

 nie należę do żadnej grupy kapitałowej.* 

 należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….** 

 

 

 

 

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.                                         ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
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  Załącznik nr 6 do  SIWZ 

WZÓR UMOWY  

 

UMOWA nr …………… 

na wykonanie robót budowlanych pn.: 

„Remont istniejących pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Sp. z o.o. w Tczewie 

przy ul. Kołłątaja 9”   
 

zawarta w Tczewie  w dniu …………………….. roku   

pomiędzy:  

 

Tczewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Tczewie  

ul. Kołłątaja 9,  

83-110 Tczew, 

NIP 593-22-68-554,  

REGON 192217265 

 

reprezentowany  przez Prezesa Zarządu::  

1. …………………………………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”   

 

a  

……………………………………………… z siedzibą w ………………………. …………………… 

( ulica………………………….) 

(kod pocztowy………………..) 

NIP…………………………… 

REGON………………………. 

 

 reprezentowanym przez:  

……………………. - …………………………………………………….  

…………………… - ………………………………………………………  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w 

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami) zwana dalej 

„Ustawą", została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową", o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.  
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„Remont istniejących pomieszczeń biurowych w budynku TTBS Sp. z o.o. w 

Tczewie przy ul. Kołłątaja 9”. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”), 

dokumentacja projektowa oraz oferta Wykonawcy. 

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany z należytą starannością, zgodnie z OPZ, dokumentacją 

projektową i STWiORB, Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostałymi zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w terminach 

określonych Umową. 

2. Dokumenty składające się na Umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.  

W przypadku rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane 

jako część Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa, 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

3) Dokumentacja projektowa (w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych), 

4) Oferta Wykonawcy, 

5) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z 

pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami) 

niewymienione wyżej, 

6) Pozostałe Dokumenty Ofertowe. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

 

1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia …………………….  

2. Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

3. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz ich zaawansowanie 

kosztowe określa Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, który Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu, wraz z kosztorysem szczegółowym, w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy.  

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Zamawiający  zapewnia Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ( dalej „Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego) oraz koordynację realizacji Inwestycji.  

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia 

Wykonawcy na budowę  i przekazanie terenu budowy wraz z wewnętrznym  dziennikiem budowy 

w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 Umowy.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu 

dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie realizowany Przedmiot Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do bieżącej kontroli jakości 

wykonywanych robót oraz ich zgodności z Harmonogramem, dokumentacją projektową i 

STWiORB. 
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6. Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zwoływania 

narad koordynacyjnych (rad budowy) z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców oraz innych 

zaproszonych osób. 

7.  Zamawiający zobowiązany są do terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych. 

8. Zamawiający zobowiązuje się na swój koszt udostępnić Wykonawcy energię elektryczną, wodę i 

kanalizację w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy.  

 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z 

postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, w tym w szczególności OPZ  

i dokumentacją projektową, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, warunkami wykonania 

i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak 

również normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakość robót odpowiada 

Wykonawca. 

2. Poza obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania Przedmiotu Umowy, 

b) prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, w tym wewnętrznego  dziennika budowy, 

c) dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w nin. ustępie po zaakceptowaniu 

ich treści przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma  

prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do treści dokumentów, o których mowa w niniejszym 

ustępie. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i ponownie przekazać Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  informacji o zmianach lub uwagach, 

d) stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa ruchu. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia powstałe w trakcie realizacji 

robót przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów obciążają 

Wykonawcę, 

e) ochrony i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy, 

f) wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w szczególności dokumentacji projektowej oraz STWiORB 

po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosków materiałowych zgodnie 

z zapisem lit. k) niniejszego ustępu,  

g) ponoszenia odpowiedzialności za skutki zniszczenia, kradzieży, dewastacji i wandalizmu na 

terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy, 

h) zorganizowania, wykonania i utrzymania na własny koszt terenu budowy wraz z jego 

zapleczem dostępnym dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz strzeżenie mienia 

znajdującego się na nich, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa niezbędnych przy 

realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót 

budowlanych.  

i) utrzymywania w czasie realizacji robót terenu budowy i jego zaplecza dążąc do minimalizacji 

przeszkód komunikacyjnych, bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
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Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska 

i dokonanie stosownych opłat, 

j) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zauważonych wadach 

dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej, STWiORB niezwłocznie, 

lecz nie później niż w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one były zostać 

ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu, 

k) dostarczania, przed użyciem materiałów, do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

zamówień materiałowych, w którym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta 

materiału. Bez zatwierdzenia zamówienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego żaden 

materiał nie może zostać wbudowany,  

l) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wyników wymaganych przepisami badań oraz pomiarów, 

m) ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

n) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować 

transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu 

budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach, 

o) naprawienia na własny koszt szkód powstałych na drogach dojazdowych, na terenach 

zielonych, terenie zaplecza budowy, powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie 

odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania, 

p) bieżącego czyszczenia wszystkich dróg i ciągów komunikacyjnych,  z których korzystał 

będzie przy realizacji przedmiotu umowy,  

q) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów robót oraz uwag i 

problemów, jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Terminy i miejsca narad będą ustalane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

r) zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do końcowych i 

ostatecznych odbiorów sieci, instalacji i urządzeń przez odpowiednie jednostki organizacyjne 

(zakłady), gestorów sieci, w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu. W celu uzyskania 

wymaganych odbiorów, zgód i zezwoleń Wykonawca zobowiązany jest złożyć w imieniu 

Zamawiającego stosowne wnioski, 

s) zapewnienia, żeby kierownicy robót branżowych przebywali i bezpośrednio wykonywali 

swoje obowiązki na terenie budowy w terminach oraz w ilości zapewniających należyte 

wykonanie przedmiotu Umowy, 

t) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych problemach oraz o 

problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 

nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji), wraz ze 

sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie 

takich problemów, 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy 

odmówić zgody przyjęcia proponowanych do wbudowania materiałów, wyrobów, elementów i 

urządzeń, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami 

STWiORB, szczegółowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a także z 

tych części robót, których one dotyczą. Stanowisko Inspektora dotyczące przydatności materiałów 

proponowanych do wbudowania będzie wyrażone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi 
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wyłączną odpowiedzialność za skutki wbudowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń 

(w tym za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 

 

1. Zamawiający określa, iż podmiotem reprezentującym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy będzie Wielobranżowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

sprawujący nadzór nad wykonywanymi robotami. 

2. Zamawiający przekazał dane zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z podpisaniem 

niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca określa, iż osobą odpowiedzialną za realizację umowy po jego stronie będzie: 

Kierownik budowy _____________________________________________________________ 

4. Zamawiający  i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych zgodnie z ust. 1 i 2 

oraz w ust. 3. 

5. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 4, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 

powiadomić drugą Stronę na piśmie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie do 5 dni przed 

planowana zmianą. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

6. Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalą sposób komunikowania się 

między Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. 

7. Strony dopuszczają możliwość elektronicznego obiegu dokumentów. 

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy 

wzory wszystkich formularzy niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.  

 

§ 6  

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności  

w zakresie realizacji zamówienia (wykonywanie prac/robót budowlano-konstrukcyjnych), jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zmianami). 

Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę 

jak i Podwykonawcę. 

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownika wykonującego czynności określone w ust. 1 

przed zakończeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o pracę lub zatrudnienia w to 

miejsce innej osoby.  

3. Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób o których 

mowa w ust. 1, przy czym osoby te powinny być zatrudnione najpóźniej w następnym dniu od 

podpisania Umowy.  

4. W trakcie realizacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający uprawnieni są do 

wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w ust. 1. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający uprawnieni są w szczególności do: 
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1) żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1 w celu 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w § 16. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego terminie żądanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

lub Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

 

5. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy 

o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

usunięcia stwierdzonych naruszeń. Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do naliczania kar 

umownych. 

 

§ 7 

 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas 

realizacji umowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

2. Suma ubezpieczenia, w zakresie o którym mowa w ust. 1  powyżej, nie może być mniejsza niż  

200.000,00 złotych. 

 

3. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalności. 

 

4. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie 

przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony 

do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia 

poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego na 

podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 
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5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszają obowiązkom i odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z umowy lub ogólnie obowiązującego prawa. 

6. Umowy ubezpieczenia zapewniają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 

kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

7. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

  § 8 

RAPORTY WYKONAWCY 

 

1. Miesięczne Raporty o postępie robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedkładane mu w 3 egzemplarzach w 

terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 

Miesięczny Raport złoży w terminie 5 dni po upływie pierwszego pełnego miesiąca. Raport ten 

będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Raporty będą składane do czasu dokonania odbioru końcowego.  

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaże Wykonawcy wzór Raportu Miesięcznego, 

zawierający w szczególności: 

1) szczegółowy opis postępu robót, 

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania robót (możliwe dołączenie dokumentacji 

fotograficznej na nośniku elektronicznym), 

3) listę wbudowanych materiałów i urządzeń ze wskazaniem rodzaju, nazwy i miejsca wyrobu,  

4) listę zmian w dokumentacji projektowej; 

5) porównanie faktycznego i planowanego postępu robót ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub 

okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu robót w terminie oraz środków 

przedsięwziętych (lub które mają być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, 

6) zestawienie Podwykonawców i płatności dokonanych na ich rzecz. 

§ 9 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu należytego i prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunków gwarancji zgodnie z SIWZ oraz ofertą 

Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty 

zakupionych materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu i 

zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy 

ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty wykonania 

wszelkich badań laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglądów, serwisów, napraw dla 

wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich prób, badań, odbiorów i 

formalności urzędowych. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą: 

  …………………………………… zł netto 

Podatek VAT (23 %):  …………………… zł 
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…………………………………… zł brutto 

 (słownie……………………………………………………………………………………/100) 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

5. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, 

zamiennych lub dodatkowych nastąpi w oparciu o zapisy § 18 Umowy. 

6. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty 

robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu 

Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania 

robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. 

Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone  

w kosztorysach sporządzonych metodą szczegółową. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim 

jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 10 

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się: 

1) fakturami częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc po 

upływie miesiąca kalendarzowego, określającymi procentowe zaawansowanie robót. Protokół 

odbioru częściowego z określonym procentowym zaawansowaniem wykonanych robót musi 

być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego i stanowił 

będzie podstawę wystawienia faktury częściowej. Suma faktur częściowych nie może 

przekroczyć 80% ceny ryczałtowej, o której mowa w § 9 ust. 2 Umowy.  

2) fakturą końcową po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidłowo 

wystawionych faktur oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 3. Za dzień zapłaty uznaje 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

3. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców warunkiem 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojęciem dowodu Zamawiający rozumie dokument 

wystawiony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową potwierdzający 

uregulowanie zobowiązań finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie 

realizacji Umowy.  

4. Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. Płatności będą dokonywane w PLN. 

5. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiający nie uwzględni w protokole 

odbioru kwot, których dotyczą brakujące dowody, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia  

w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od nieterminowych 

płatności. 
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6. Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 5, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu przedstawienia dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy. 

7. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

8. W przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności 

Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego 

protokołem. 

9. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy realizowana na zasadach 

określonych w Umowie, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy 

wskazany bezpośrednio przez Podwykonawcę. 

10. Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy  

z kwotą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

11. W przypadku, gdy Podwykonawca nie wystawił w danym okresie rozliczeniowym żadnej faktury, 

Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność. 

Wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy. 

12. Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 

oświadczenia Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu zakresu robót wykonanych zgodnie  

z umowami o podwykonawstwo. 

13. Wystawione faktury powinny zawierać opis zgodnie z umową: „Remont istniejących pomieszczeń 

biurowych w budynku TTBS Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Kołłątaja 9, umowa nr…. z dnia 

(data)”. 

14. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dopuścić zmianę sposobu lub terminu 

rozliczenia Przedmiotu Umowy.  

 

§ 11 

ODBIORY 

 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jako przedstawiciel 

Zamawiającego będzie dokonywać następujących odbiorów: 

1) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiorów częściowych robót, 

3) odbioru końcowego robót, 

4) odbioru ostatecznego, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Odbiory częściowe to odbiory, których procentowe zaawansowanie zostało potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty. 

3. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powinien 

złożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wniosek o 

gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. 

4. Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z 

prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany 

jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zrealizowali 

roboty budowlane będące przedmiotem odbioru. Datę odbioru ustala Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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5. O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, przy udziale których wykonał daną część Przedmiotu Umowy. 

6. Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na Przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy oraz 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy 

udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

oraz w obecności Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak 

również w obecności przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

7. Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub 

umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do 

dziennika budowy nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób  

i sprawdzeń. Za wyniki prób i sprawdzeń ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wykonywane są 

one na jego koszt. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

określonych szczegółowo w OPZ. 

9. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego jest obowiązany 

doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych 

przez Wykonawcę, jeżeli ich producent jest obowiązany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie 

wprowadzenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego przewidzianą w Umowie, 

zamiennych rozwiązań lub wyposażenia w trakcie realizacji obiektów, Wykonawca jest 

obowiązany również doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji zamiennych 

materiałów i urządzeń. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji, odpowiada za szkody wynikłe 

w następstwie użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urządzeń. 

10. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób                                                               

i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia 

zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub brak 

ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego 

z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że podmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, 

Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, a jego kosztami obciążyć Wykonawcę. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu 

usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w § 15 ust. 

12 Umowy. 

13. W razie odmowy przez Zamawiającego odbioru końcowego z przyczyn, o których mowa w ust.11 

lub 12, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru końcowego ustala się zgodnie  

z ust. 6. 

14. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

a) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
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d) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 

Zamawiającemu przy odbiorze, 

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi,  

a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi, 

f) wykaz ujawnionych wad, 

g) oświadczenia Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddanego przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako 

nienadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót, 

h) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze końcowym, 

i) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 

15. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru końcowego. Dzień ten stanowi datę odbioru. 

16. Przyjęcie przez Wykonawcę od Podwykonawcy robót wykonanych w obiekcie (lub obiektach), 

które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru końcowego między Zamawiającym 

 i Wykonawcą, nie stanowi odbioru końcowego. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę 

w obiekcie następuje z chwilą odbioru końcowego tego obiektu przez Zamawiającego od 

Wykonawcy. 

17. Protokół odbioru dotyczący zakresu robót oddanych przez Podwykonawców i przyjętych przez 

Wykonawcę stanowi dla Podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania 

zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy. 

18. Obowiązek strzeżenia obiektu lub robót wykonanych przez Podwykonawców obciąża 

Wykonawcę od chwili przyjęcia robót od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod 

nadzór Wykonawcy. 

19. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy Wykonawca ma 

obowiązek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy – nieodpłatnie. 

 

§ 12 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na 

warunkach określonych w art. 647
1
 Kodeksu cywilnego, Ustawie i w niniejszej Umowie.  

2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, 

nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami 

obowiązującego prawa.  

3. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom następującą część zamówienia: 

1) ………………………………………..………………………………………………...; 

2) ………………………………………………………………………………………….; 

3) ………………………………………………………………………………………….; 

4. Wykonanie części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień Umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub 

usługi.  

6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia 

dotyczące: 

b) oznaczenia stron umowy, 

c) określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania, 

d) wskazania wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

e) określenia terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż termin 

realizacji określony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiającego z 

Wykonawcą, 

f) sposobu rozliczeń, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 

postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiających 

rozliczenie tego zakresu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej 

Umowy, 

g) sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

spójny ze sposobem rozliczania określonym w Umowie między Zamawiającym  

a Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych,  

h) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzeżeniem że nie może on być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej. 

2) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać postanowień: 

a)  sprzecznych z treścią Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 

b)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę należnego 

wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego 

wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, 

c) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania umowy wyłącznie w pieniądzu, bez możliwości jej 

zmiany na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą  

w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

7. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, które składają się na Przedmiot 

Umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, przedłożyć Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projekt umowy o podwykonawstwo, przy 

czym Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z niniejszą Umową. 

8. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu umowy, o której 

mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli nie 

spełnia ona wymagań określonych w SIWZ i niniejszej Umowie. Niezgłoszenie w formie 

pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w terminie określonym w zdaniu 

pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

Umowy, przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi być identyczna w treści z projektem umowy, który 

podlegał akceptacji przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jeżeli nie 

jest ona identyczna w treści z projektem umowy, który podlegał akceptacji. 

11. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości brutto Umowy, oraz umów o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, 

badania, analizy, itp., usługi geodezyjne, geotechniczne, usługi ochrony mienia, dostawę wody i 

energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów i dostawy i usługi w zakresie zaplecza 

budowy (np. wyposażenie zaplecza, materiały biurowe), usługi telekomunikacyjne, usługi w 

zakresie kierowania  robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000,00 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o 

której mowa w § 16 Umowy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy  

o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszym paragrafie, przedłoży Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument właściwy z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy, potwierdzający umocowanie osób zawierających umowę w imieniu 

Podwykonawcy. 

14. Postanowienia Umowy, określone w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio do 

wprowadzenia wszelkich zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcą lub 

dalszymi podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy 

wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

17. W przypadkach określonych w nin. paragrafie przedkładający może poświadczyć za zgodność  

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 

Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy 

dali powód do uzasadnionych skarg.  

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
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mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 13 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 

 

1. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającą wezwanie 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek i innych 

należności ubocznych, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia  

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 3 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany 

będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz Podwykonawcy.  

5. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ustępie 

poprzedzającym, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru 

końcowego robót, Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym: 

1)  wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców i określa przyczyny ich powstania, 

2)  wymienia kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, ale jeszcze 

niewymagalnego wraz z terminami wymagalności, 

3)  określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rękojmi lub 

gwarancji wraz z terminami ich wymagalności. 

11. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 7 rozliczenie końcowe (w części 

odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich 

należności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z tytułu wypłaty 

wynagrodzeń, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający 

może żądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, w określonej przez siebie 
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formie. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego określonym w art. 143c ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 Umowy tj. kwotę: ………… zł słownie: 

………………………………………………………..,  

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie ………………………………...  

3. Zabezpieczenie wnosi się na cały okres realizacji zamówienia (z uwzględnieniem okresu rękojmi). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Niezależnie od postanowień § 16 (kary 

umowne) Umowy, Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, należności na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach  

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca 

je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

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. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

§ 15 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ……………… 

miesięcy, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Strony rozszerzają okres rękojmi na przedmiot Umowy, który równy będzie okresowi gwarancji  

i wynosić będzie ………. miesięcy. 

3. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

4. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zarówno jako skończona 

całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część i urządzenie z osobna, będzie wolna od 

jakichkolwiek wad i będzie funkcjonować w sposób zapewniający prawidłowe i bezpieczne 

użytkowanie. 
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5. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą z częstotliwością: 

- jeden raz na kwartał – w pierwszym roku gwarancji, 

- jeden raz w roku – w drugim i kolejnych latach gwarancji, 

 przy czym o ich terminie informować będzie Zamawiający z wyprzedzeniem przynajmniej 

dwutygodniowym. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w każdym przeglądzie 

gwarancyjnym.  

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem obiektywnych możliwości czasu ich usunięcia. Wady lub 

usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

7. Koszty usunięcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad 

niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić 

Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt.  

8. Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Koszt i ryzyko usunięcia wad lub 

usterek przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku zapłaty kary umownej, którą Zamawiający naliczy od dnia następnego 

wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia. 

9. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

prac z usuwania wad.  

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie 

usunięcia wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się 

zapis ust. 11.           

11. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie 

nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:  

a) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający 

może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin, 

2) obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

3) skorzystać z możliwości zastosowania postanowień pkt. a) i b) łącznie. 

14. Po upływie okresu gwarancji Zamawiający dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez niego 

wskazanym, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od upływu terminu gwarancji. 

§ 16 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku przekroczenia terminów wykonania Umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 

Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,  



49 

 

2) w przypadku nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) w przypadku niedopełnienia formalności związanych ze zgłaszaniem, zmianą zakresu umowy, 

zmianą i rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 2 000,00 zł brutto za każde stwierdzone niedopełnienie 

formalności z osobna, 

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą  

w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy, za każdy dzień 

opóźnienia liczony do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – odpowiednio za każdego Podwykonawcę, 

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym terminie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy z 

Podwykonawcą, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, 

6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

warunków Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, 

7) w przypadku nieprzedstawienia w terminie oświadczenia o którym mowa w § 6 ust. 3 lub 

raportu stanu i sposobu zatrudnienia o którym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek nieprzestawienia 

dokumentu,  

8) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień niezatrudnienia osoby - za 

każdą osobę, 

9) za przekroczenie terminu przedłożenia Raportu Miesięcznego – w wysokości 100 zł za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy. 

3. Zapłata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

robót  

i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z postanowień Umowy. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty  

z zastrzeżeniem ust. 5. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami 

ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 17 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
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rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania 

art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 

1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian  

w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas 

niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót 

zamiennych lub dodatkowych, 

3) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję Zamawiającego, 

organów administracji publicznej lub innych podmiotów właściwych do wydania 

koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do 

prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 

4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków 

wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia,  

5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych 

warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań 

archeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych 

przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

6) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii 

wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że 

zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 

7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych 

parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót 

budowlanych, 

8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań 

projektowych, w szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 

9) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń 

lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana 

ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 

10) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z ponadnormatywnym 

wydłużeniem, niezależnym od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń lub 

innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

11) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami  

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

12) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części 

robót (roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 18 Umowy.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej 

wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona: 

1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji 

zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację 

projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, 

istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 

2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. 

w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 

3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 
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4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 

wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych 

przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 

6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 

7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 

8) podniesieniem wydajności urządzeń, 

9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 

10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 

11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji 

parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 

12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 

13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy 

lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy,  

14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez 

Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego 

lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

15) siłą wyższą. 

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia: 

zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz  

z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, oraz 

przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego  

i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 

§ 18 

ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE I DODATKOWE 

 

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym w dokumentach: OPZ, 

projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedzi na składane pytania  

w trakcie procedury przetargowej oraz innych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (tzw. roboty dodatkowe) a także roboty o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego 

paragrafu a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy mogą być 

wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektanta – o ile zachodzi taka potrzeba i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności 

Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót 

zaniechanych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,  

w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te 

same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych w ust. 5 i 6. 

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,  

w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  
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z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). 

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą 

końcową.  

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać 

się będzie w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana, 

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 

d) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu szczegółowego przedstawionego 

przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a w przypadku gdy nie ma możliwości 

takiego rozliczenia, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o założenia: ceny 

czynników produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu szczegółowego, 

2) w przypadku gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników 

produkcji przyjęte z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę 

zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 

szczegółowym przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, a w 

przypadku ich braku – odpowiednie pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, 

KNNR, wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu szczegółowego przedstawionego 

przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy a ilości wykonanych robót na podstawie 

wykonanego obmiaru i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej 

branży, 

b) w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie szczegółowym 

przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy cen jednostkowych, 

roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę  

a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy 

te będą opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 5 ppkt d) niniejszego 

paragrafu. 

 

7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych w ust. 5 ppkt 

a) i d). 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może 

nastąpić, poza przypadkami określonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c 

ust. 7 Ustawy, gdy Wykonawca: 

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestał realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie 

realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni, 
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2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robót przez Inspektora 

nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili 

otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robót, 

3) w następujących przypadkach: 

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub 

jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na 

prowadzenie upadłości lub jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ 

powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa 

Wykonawcy lub jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi 

zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; 

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjątkiem połączenia lub 

reorganizacji; 

c) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, 

skutkujące uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

4. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, na 

koszt własny zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy w możliwie najkrótszym 

terminie, nieprzekraczającym 5 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 21 dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od Umowy,  

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona lub uchyla się od powierzonych mu czynności, w szczególności 

opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający 

ma prawo do naliczenia kar umownych. 

9. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 

145a Ustawy. 
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§ 20 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisóa.w prawa. 

3. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

       WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 

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

 

 

 

 

 

                                                                 Sprawdzono pod względem formalno-prawnym 

                                                                               RADCA PRAWNY Zamawiającego 

 

 

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


