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CZĘŚĆ I – INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest w trybie  
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164, z późn. zm.), przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
 „Zamawiający” – Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
          ul. Piłsudskiego 8 B, 11-100 Lidzbark Warmiński; 

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej Specyfikacji; 

 „SIWZ”  lub „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
 „ustawa” lub „ustawa Pzp” lub „Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  
     zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.); 

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot    
           został opisany w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania  
           i odbioru robót budowlanych; 

 „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna  
     nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia  
     publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
prawidłowego przygotowania oferty. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz                   
z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku                        
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), 
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one 
być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek 
wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je 
klauzulą „nie udostępniać”. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich 
(PLN). 

7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane 
lub dostawy lub usługi, które wykona przy pomocy podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców oraz odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca 
wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podaje nazwy (firm) podwykonawców. Brak wskazania                            
w formularzu oferty zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy i brak 
podania nazwy firm podwykonawców, będzie oznaczało, że wykonawca zamierza 
osobiście wykonać zamówienie. 
Sposób postępowania w przypadku powierzenia do wykonania części zamówienia 
podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.   
Umowa o podwykonawstwo zawierana jest w formie pisemnej, musi mieć charakter 
umowy odpłatnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może 
być realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu niniejszego 
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zamówienia, a także realizacja takiego świadczenia, które służy wykonaniu przedmiotu 
zamówienia. 

9. Zgodnie z art. 23  ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia, W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy składają dokument  
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie  zamówienia                     
i zawarcia umowy  w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi i precyzować 
zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich wspólników               
o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Zaleca się by pełnomocnictwo 
wymieniało wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia. 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza kopii. 

           Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie  
           ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 
CZĘŚĆ II –   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
                        
Dane Zamawiającego:  
Nazwa: Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; 
Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 8B; 
NIP: 743-15-96-403; 
Telefon: 89 767 00 50; 
Telefon/Faks: 89 767 42 78; 
Adres strony internetowej: http://www.warminskietbs.lw.pl 
E-mail: warminskietbs@wp.pl 
 
CZĘŚĆ III –  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). 
 
CZĘŚĆ IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, 
wraz z pełną infrastrukturą techniczną na działkach nr 26/1 i 9 w obrębie 3, 
zlokalizowanych przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) Roboty budowlane związane z wzniesieniem budynków z instalacjami  
    wewnętrznymi, 

         2) Roboty drogowe - drogi i place, chodniki i ciągi pieszo-jezdne, 
         3) Urządzenie terenów zieleni, 
         4) Roboty sanitarne zewnętrzne, 
         5) Roboty elektryczne zewnętrzne, 
         a także pozostałe roboty budowlane, usługi i dostawy określone w dokumentacji  
          projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej                            
i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących 

       załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

       1) umową,  
       2) z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót  
              budowlanych, z harmonogramem rzeczowo – finansowym,  
      3) obowiązującymi przepisami prawa i normami,   
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      4) SIWZ,  
          5) należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami  
           bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego. 

5. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez  
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 
pracy sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 2016  r., poz. 1666). 
Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na 
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w szczególności sposób dokumentowania 
zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, zostały 
zawarte w części XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych 
wykonania   i odbioru robót lub przedmiarach robót opisano wyroby budowlane lub 
materiały budowlane lub urządzenia przez wskazanie znaków towarowych lub patentów 
lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych wyrobów budowlanych lub materiałów 
budowlanych lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie 
zastosowanie, innych równoważnych wyrobów budowlanych lub materiałów 
budowlanych lub urządzeń, pod warunkiem:  

1) zastosowania wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń  
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane                 
lub materiały budowlane lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej 
lub  w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach 
robót, 

2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane lub materiały budowlane lub 
urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej                       
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

     W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,  
     uwiarygodniających te wyroby budowlane lub materiały budowlane lub urządzenia. 

 Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych wyrobów budowlanych lub 
materiałów budowlanych lub urządzeń, spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 
5 ustawy). 

7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez 
Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej 
SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym w SIWZ, jest obowiązany w ofercie wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

8. Wymagania dotyczące robót: 
1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., 
zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego; 

2) roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej 
SIWZ; 

3) wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być                 
w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz muszą posiadać atesty lub 
aprobaty lub inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi 
obowiązującymi przepisami; 

4) Ww. dokumenty (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone  
przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu na każde jego 
żądanie.  

       Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji  
       przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca. 

9. Przedmiot zamówienia wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
    45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego;  
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    45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 
    45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; 
    45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji; 
    45262310-7 – Zbrojenie; 
    45331210-1 - Instalowanie wentylacji; 
    45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej; 
    45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; 
    45320000-6 - Roboty izolacyjne; 
    45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian; 
    45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 
    45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych; 
    45442100-8 - Roboty malarskie; 
    45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
    45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 
    45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne; 
    45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 
    45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 
    45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania; 
    45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe; 
    45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 
    45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
    45312310-3 - Ochrona odgromowa; 
   45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 
    77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych; 
    45233140-2 - Roboty drogowe; 
    45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

                  odprowadzania ścieków; 
    45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 

10. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi 
obejmować całość zamówienia. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 
 
CZĘŚĆ V - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI 
 
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31.08.2018 roku. 
2. Wymagany przez Zamawiającego: 
    1) minimalny okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych objętych niniejszym  
        zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na zainstalowane  
        urządzenia wynosi: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego  
        robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń, 
    2) maksymalny okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych objętych niniejszym  
        zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na zainstalowane  
        urządzenia wynosi: 84 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego  
        robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. 
 
CZĘŚĆ VI – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
   1) nie podlegają wykluczeniu;  
   2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
2. Warunki udziału w postępowaniu.  
   O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki   
   udziału w postępowaniu, dotyczące: 
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2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okresowej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, jeżeli wykaże że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 
PLN (słownie: jeden milion złotych), 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). 

 
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej  
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej, jeżeli wykaże że: 

a) wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,                     
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie 
roboty budowlane polegające na budowie budynku wraz z instalacjami i infrastrukturą, 
każda o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony 
złotych brutto); 

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na 
podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót                          
w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynku 
wraz z instalacjami i infrastrukturą, każda o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN 
brutto (słownie: dwa miliony złotych); 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
    budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, wydane na podstawie aktualnych  

przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  
w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie  
w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej 
dwóch robót budowlanych; 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
    budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów 
ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie 
koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w sprawowaniu 
funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót 
budowlanych; 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
    budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
    wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie  

aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz 
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doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót                          
w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych. 
Osoby, o których mowa wyżej i które uzyskały kwalifikacje do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być wpisane na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej, co daje prawo wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). 
Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być 
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
290, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278). 
Oprócz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia mogą wziąć udział 
również osoby, będące obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, spełniający 
wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 290, z późn. zm.), a w szczególności w art. 12a oraz 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). 

     Wymienione w pkt 2.3 lit. b osoby, nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia 
     zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania 
     Zamawiającego.  

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów 
wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do 
kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz 
wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
    polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub  
    ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim  
    stosunków prawnych. 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić  
    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. 
5. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec  
    tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5  
    ustawy Pzp. 
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  
    doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty  
    te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. 
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,  
    odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za  
    szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,  
    chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  
    o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                   
    w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający  
    żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
    a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
    b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże     
        zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których  
        mowa w ust. 3. 
9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na  
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    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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
    1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
    2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu     
       zamówienia publicznego; 
    3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
    4) 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. 
 
CZĘŚĆ VII – PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców                  
    w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23. 
3. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający    
    wykluczy również wykonawcę: 
    1) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.  
       1574, z późn. zm. ) 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); 
   2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
       uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
       rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
       zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
  3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
      ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
      pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa                       
      w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
      opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
      grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 
CZĘŚĆ VIII – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 
 
1. Do oferty wykonawca dołączy: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                                
w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego 
zał. nr 2 do SIWZ. 
 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                   
w Cz. VI ust. 2 SIWZ, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 
 
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 
zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ. 
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,                             
o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ. 
 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa                   
w załączniku nr 3 do SIWZ. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie                        
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się                               
o zamówienie. 
 
2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 
2.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                        
w postępowaniu. 
2.1.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa                  
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
2.1.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                           
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,                            
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
2.2 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 
dokumenty: 
2.2.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów:         
2.2.1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 
2.2.1.2. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                            
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 
2.2.1.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku udziału w postępowaniu. 
 
2.2.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów:         
2.2.2.1. 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, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane 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                           
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o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty; 
2.2.2.2. 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 i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

2.2.3.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone                       
w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs waluty publikowany przez 
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia                             
o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
przeliczenia przyjmie się średni kurs publikowany pierwszego dnia po dniu zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

2.2.4.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                            
w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
2.2.4.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
2.2.4.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                                             
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                              
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
2.2.4.3. 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 Pzp; 
2.2.4.4. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 
2.2.4.4.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, przekazuje 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 o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik 
nr 6 do SIWZ. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie                         
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy                      
z Wykonawców. 
2.2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.4.1., 2.2.4.2, 2.2.4.3., składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
2.2.5.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 
2.2.5.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2.2.6. Dokument, o którym mowa w pkt 2.2.5.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu. Dokument, o którym mowa w pkt 2.2.5.1., powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2.2.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony                          
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
2.2.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę                              
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 
2.2.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.2.4.1., 2.2.4.2., 2.2.4.3. 
2.2.10. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 
2.2.4.1., 2.2.4.2., 2.2.4.3., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 
2.2.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                   
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  
 
CZĘŚĆ IX – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                   
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,                      
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                            
Z WYKONAWCAMI  
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na swojej stronie 
internetowej. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji 
elektronicznej na adres: warminskietbs@wp.pl 
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2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji, zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian                    
w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 
odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. z 2016 
r., poz. 1113, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.                       
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030). Jeżeli zamawiający 
lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Forma pisemna 
zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych 
przez Zamawiającego, oświadczeń i dokumentów mających na celu wykazanie braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania, pełnomocnictwa oraz uzupełnień złożonych na wezwanie 
Zamawiającego. 

6. Domniemywa się, iż pismo przekazane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres poczty 
elektronicznej podane przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez 
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub 
informacji w sposób określony w ust. 5 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.  

7. Adres zamawiającego, nr faksu i telefonu, adres strony internetowej i e-mail zostały 
określone w Cz. II niniejszej specyfikacji. 

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  
     - Grzegorz Markowski  - Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
      ul. Piłsudskiego 8B, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: 89 767 42 78; 89 767 00 50. 
9. Informacji dotyczących przedmiotowego postępowania udziela się w dni robocze:  
    od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00 – 15:00. 
 
CZĘŚĆ X – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
1. Wykonawca przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:     
    50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), na cały okres związania ofertą, który  
    wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu  
    składania ofert. 
2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem  
    terminu składania ofert.  
3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) w pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) 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 2016 r., poz. 359). 

4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy  
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        Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,11-100 Lidzbark  
        Warmiński, ul. Piłsudskiego 8B, w Banku PKO BP, nr 06 10203570 0000 2302 0007 8071 
        z dopiskiem: „Wadium – budowa dwóch budynków mieszkalnych”. 

Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na ww. rachunku  
przed terminem składania ofert. Kopię potwierdzenia wniesienia wadium poświadczoną za 
zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

 b) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu  
     poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.  
     Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce lub kopercie, oryginał tego  
     dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.  

5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,  
    dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać  
    następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub 
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
c) kwotę gwarancji lub poręczenia; 
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; 
e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie,                                
iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy;  
f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia 

jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów 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; 

g) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub 
poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 
dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium; 

h) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie  
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego; 

i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie 
był krótszy niż okres związania ofertą; 

j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się            
o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione 
skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym 
terminie. 

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych  
    Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp - jego oferta zostanie  
    odrzucona. 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  
    została wybrana:  
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
-  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  



 15

 
 
 

 

8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami w przypadku określonym 
    w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty     
    najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego  
    oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  
10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca  
     wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz  
     wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę  
    przed upływem terminu składania ofert. 
 
CZĘŚĆ XI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                   

z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
CZĘŚĆ XII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci 
elektronicznej. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. Arkusze o większych 
formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty załączone do oferty w języku obcym 
należy złożyć w formie: oryginału lub odpisu lub wypisu lub wyciągu lub kopii wraz                     
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 
      wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym                          
      z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

3. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty muszą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 

4. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty i załączników do oferty wykorzystanie 
wzorów stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów 
opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści              
z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

5. Zaleca się, aby dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ miały formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

6. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale 
połączone w jedną całość inną techniką.  

7. Pożądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
uprawnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego 
(np: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane                 
i parafowane. 

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

9. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodność                          
z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, harmonogram rzeczowo-
finansowy, sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ, muszą być złożone w oryginale. 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 
Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 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, 
które każdego dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest 
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby. 

12. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, to do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których 
uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

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

14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 
Wykonawcy i siedziby. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład 
oferty, w tym również te przedstawiane w oryginałach, nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego. 

16. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 
Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137) odpowiedzialności karnej podlega ten, 
„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub  jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub 
instytucji dysponujących środkami  publicznymi –kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank 
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji  lub podobnego świadczenia  
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pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia  finansowego, 
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5”. 

17.  Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego  
    załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) Wypełnione i podpisane oświadczenia, sporządzone według wzorów stanowiących  
    złącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ,   

     3) Wypełniony i podpisany Harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzony  
         zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 

          4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy  wykonawcę reprezentuje  
              pełnomocnik, 

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –  
    dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
    o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  

 umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
5) Kopię dowodu wniesienia wadium, 
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykonawcy wykazaniu 
    potencjału podmiotu trzeciego, w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp –  
    w przypadku, gdy wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału                           
    w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.  

18. Wykonawca w ofercie podaje również termin wykonania zamówienia i okres gwarancji 
jakości.  

19. Zamawiający wymaga sporządzenia w ofercie spisu załączników do oferty oraz podania 
ilości stron wchodzących w skład oferty. 

20. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                   
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane  i wykazuje iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: 
„informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy                
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 
53, poz. 1503, z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale i oddzielnie 
spięte. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż                    
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

21. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie  
       zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone  
           nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Warmińskie Towarzystwo  
           Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 8B,  
           oraz opisane: „Oferta na budowę dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych”. Nie  
           otwierać przed dniem ................................... (podać termin otwarcia ofert)”.  

22. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
23. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do    

        złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie               
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie                            

        o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana  
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty  

        oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który     
        wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian,  
        zostaną dołączone do oferty.  



 18

 
 
 

 

24. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się                         
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na 
kopercie wycofanej oferty. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

 
CZĘŚĆ XIII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 

1. Oferty należy złożyć w Warmińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 8 B, w terminie do dnia 05.12.2016 roku 
do godz. 12:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2016 roku o godz. 12:05 w Warmińskim 
Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  11-100 Lidzbark Warmiński,                          
ul. Piłsudskiego 8 B. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,           
      a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu  
      gwarancji zawarte w ofertach.  
5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej  

www.warminskietbs.lw.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego 
     postępowania, informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 
CZĘŚĆ XIV – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,                
w cenie ryczałtowej brutto, musi ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego                    
i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawców za przedmiot zamówienia ma być 
przedmiar robót opracowany przez Wykonawców w oparciu o dokumentację projektową,                         
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary 
robót, nie stanowią jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i należy je 
traktować jako materiały pomocnicze. Podstawą wyliczenia ceny powinna być oparta na 
rachunku ekonomicznym kalkulacja własna Wykonawcy. Oznacza to, że Wykonawca 
sporządza przedmiar wg. własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny 
przedmiotu zamówienia obejmującej roboty określone w dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i w przedmiarach robót na własną odpowiedzialność i ryzyko.                   
W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej lub                                 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub                                
w przedmiarach robót, Wykonawca winien zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócić 
się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 

3. Cena ryczałtowa brutto musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego               
i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującymi podatkami                   
i opłatami oraz z innymi elementami cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i upustami 
zaproponowanymi przez Wykonawcę, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak 
również jego ewentualnych podwykonawców. Ustalenie prawidłowej stawki podatku 
VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług/podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.  

4. Cena ryczałtowa musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych 
niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych do wykonania prac 
budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej                     
i przepisów prawa budowlanego.  

5. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy 
(np.: wody i energii elektrycznej, łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na 
okres realizacji zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony 
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mienia, zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu) konieczne do organizacji placu 
budowy oraz prowadzenia robót budowlanych.  

6. Cena musi również uwzględniać koszty wykonania dokumentacji powykonawczej                          
i koszt opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

7. Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać również koszt wszystkich prac towarzyszących                 
i tymczasowych, w tym: 
1) koszt zabezpieczeń wynikających z BHP i ppoż., koszt robót rozbiórkowych oraz  
    koszty związane z wszelkimi pracami porządkowymi dotyczącymi zakończenia  
    przedmiotu zamówienia, 
2) koszt przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych  
    warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
3) koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej, 
4) koszt wywozu ziemi i odpadów oraz ich utylizację, itp. 
5) inne koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. Roboty ujęte w dokumentacji przetargowej, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą  
           traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.                      
           W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót  
           lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie  
           ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem  
           Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie                             
           o dodatkowe wynagrodzenie. 

9. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie, za 
wyjątkiem przypadków określonych we wzorze umowy. Wykonawca winien dokonać 
dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, 
uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów. 

10. Cena ryczałtowa brutto i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN)  
      niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc  
      po przecinku. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia między  
      Zamawiającym a Wykonawcą.  

 
CZĘŚĆ XV – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  

 cena: 60%, 
 okres gwarancji jakości: 40%. 

2. Ocena oferty w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad: 
1) Ocena punktowa w zakresie kryterium cena dokonana zostanie według poniższego 

wzoru: 
                  najniższa cena ryczałtowa brutto spośród złożonych ofert 
           C =   -------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 60% 
                          cena ryczałtowa brutto w ofercie ocenianej 
         gdzie: 
 
         C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena, 
     2) Ocena oferty w zakresie kryterium okres gwarancji jakości dokonana zostanie według  
         poniższego wzoru: 
                                      Go - Gmin 
                           G = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40% 
                                      Gmax - Gmin 
      Gdzie: 
      G – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji jakości, 
      Go – okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej, 
      Gmin – najkrótszy wymagany okres gwarancji jakości (60 miesięcy) 
      Gmax – najdłuższy wymagany okres gwarancji jakości (84 miesiące). 
3. Wymagany przez Zamawiającego: 
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    1) minimalny okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych objętych niniejszym  
        zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na zainstalowane  
        urządzenia wynosi:  
        60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych  
        wykonanych bez zastrzeżeń. 
        W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż  
        wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  
        ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ. 
    2) maksymalny okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych objętych niniejszym  
        zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na zainstalowane  
        urządzenia wynosi: 84 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego  
        robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. 
        Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny  
        oferty zostanie przyjęty okres 96 miesięcy i taki okres zostanie uwzględniony w umowie.  
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała  
    najwyższą ocenę, będącą sumą ocen C i G.  
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do  
    powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od  
    towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej  
    ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  
    przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie  
    prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę  
    (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego  
    powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed wyborem oferty      
    obowiązany będzie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, do dostarczenia        
    Zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową w celu  
    weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia uwzględnionego w ofercie Wykonawcy,                     
    z zakresem opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. 
 
CZĘŚĆ XVI – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  
    wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona  
    jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru oferty. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania  
    umowy na zasadach określonych w części XVII niniejszej specyfikacji, oraz dostarczy: 
    1) uaktualniony o daty wykonania zamówienia harmonogram rzeczowo-finansowy, 
    2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
        w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę  
        gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 PLN. 
        Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do zachowania ciągłości  
        ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
        związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 3 000 000,00  
        PLN. 
     3) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
         zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 
     4) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik. 
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem      
    art. 183 ustawy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym  
    niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli  
    zawiadomienie to zostało przesłane przy użyci środków komunikacji elektronicznej, albo 10  
    dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie  



 21

 
 
 

 

    z wymaganiami niniejszej specyfikacji, jego zobowiązaniem zawartym w ofercie         
    i na warunkach określonych we wzorze umowy. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
    w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia    
    należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  
    spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba  
    że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa  w art. 93 ust. 1  
    ustawy. 
6. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych                   
    w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 
 
CZĘŚĆ XVII  – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych             

w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 

na rachunek bankowy Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,                 
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 8B, w Banku PKO BP, nr 06 10203570 0000 
2302 0007 8071 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –                      
budowa dwóch budynków mieszkalnych”. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone  
     Wykonawcy przez Zamawiającego, w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                      
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

9.   Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
      o której mowa w ust. 8 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie  
      stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.      
      Okres gwarancji jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie  
      wad. 
10. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż      
     pieniądz, wówczas Wykonawca przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania  
     przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia  
     należytego wykonania umowy, stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia  
     należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej  
     klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po  
     przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,  
     Protokołu Odbioru Końcowego), na cały okres gwarancji jakości i rękojmi. 
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CZĘŚĆ XVIII – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ                          
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy               

z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 
4. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

 
CZĘŚĆ XIX - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Środki ochrony prawnej zostały szczegółowo opisane w Dziale VI ustawy z dnia 29  
    stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn.  
    zm.). 
2. 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, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej                   
    z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie  
    zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na  
    podstawie ustawy. 
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
     1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
     2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
     3) odrzucenia oferty odwołującego;  
     4) opisu przedmiotu zamówienia;  
     5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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. 
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. 
6. 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. 
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować  
    zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub    
    zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie  
    przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
    czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców 
    w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
9. Na czynności, o których mowa w ust. 8, odwołanie nie przysługuje, z zastrzeżeniem art.  
    180 ust. 2 ustawy. 
10.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności  
    zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu  
    środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny  
    sposób; 
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11.Odwołanie wobec: 
    a) treści ogłoszenia o zamówieniu, 
    b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
        wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie  
        Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie  
        internetowej; 
12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 i 11 wnosi się w terminie  5  
     dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było  
     powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,  
     kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie  
     zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień  
     specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie  
     internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana  
     specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  
     Przystąpienie do postępowania odwoławczego reguluje art. 185 ust. 2 ustawy. 
 
CZĘŚĆ XX – INNE INFORMACJE 
 

1. Informacja dotycząca umowy ramowej. 
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt            
           6 ustawy Pzp. 

3. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych. 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Informacja dotycząca walut obcych. 
     Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 
5. Informacja o aukcji elektronicznej. 

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu. 

    Koszty związane z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty ponosi składający  
    ofertę, zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Informacja wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 3a. 
     Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie  

          umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których  
          wykonanie 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). 
          7.1 Sposób zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia                       
                i okres wymaganego zatrudnienia. 
                Zamawiający wymaga, aby: 
                a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych 
                    z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną  
                    osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były  
                    wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na  
                    podstawie umowy o pracę,  

      b) zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania  
          zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania  
          pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp). W przypadku rozwiązania  
          stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (Podwykonawcę)  
          przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (Podwykonawca) będzie  
          zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadającej  
          doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak osoba     
          poprzednio zatrudniona pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie  
          wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia,  

                c) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy  
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                   zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób  
                   wykonujących czynności o których mowa w pkt 7.2. 
          7.2 Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania    
                zamawiający wymaga zatrudnienia na umowy o pracę przez wykonawcę lub    
                podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
                a) Czynności kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do  

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 
                b) Czynności pracownika budowlanego i operatora sprzętu obejmujące cały zakres  
                    rzeczowy robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej                              
                    i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
         7.3 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. 
               Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,   
               lecz nie później niż w terminie 6 dni, licząc od daty podpisania umowy i przed  
               przykazaniem terenu budowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie  
                wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę  
               osób, które będą wykonywały czynności, których mowa w pkt 7.2.    

     Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu  
     składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności                             
     o których mowa w pkt 7.2, będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie  
     umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                       
     i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  
     wykonawcy lub podwykonawcy; 
     Zamawiający informuje, że nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do momentu  
     otrzymania ww. oświadczenia, a wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji  
     przedmiotu zamówienia, będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

          7.4 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
                wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu 
                niespełnienia tych wymagań: 

7.4.1 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania       
        czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę  
        lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  
        wykonujących wskazane w punkcie 7.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest                                          
        w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  
    wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  
    spełniania ww. wymogów, 

          c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
7.4.2 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego,                                   
        w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu  
        wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia  
        na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób  
        wykonujących wskazane w punkcie 7.2  czynności w trakcie realizacji zamówienia,   
        a w szczególności: 

  a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie    
       umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie   
       zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne  
       określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,  
       wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na  
       podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  
       o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia  
       oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
   b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub   
       podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie   
       realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy   
       lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli  
       został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                      
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       w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                      
      z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  
      w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).  
      Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar   
      etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

     c)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez  
           wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                
           z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
     d)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub   
          podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika  
          przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający  
          ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29  
          sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

       7.4.3 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
     na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.2 czynności    
     zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary  
     umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę               
     w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 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 w punkcie 7.2 czynności.  

      7.4.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez  
    wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie  
    kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
CZĘŚĆ XXI – ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty, 
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 4 – wzór wykazu robót budowlanych, 
Załącznik nr 5 – wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 
Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej, 
Załącznik nr 7 – wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego, 
Załącznik nr 8 – wzór umowy, 
Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa, 
Załącznik nr 10 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
                ZATWIERDZAM:  
          Lidzbark Warmiński, dnia 17.11.2016 r.  
          

P R E Z E S  
 
 
            Grzegorz Markowski  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

(wzór formularza oferty) 

 
OFERTA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
 

 
Budowa dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną 

infrastrukturą techniczną 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

      Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
                                ul. Piłsudskiego 8B 
                                11-100 Lidzbark Warmiński 
 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

L.p. Nazwa(-y)* Wykonawcy(-ów)* 
(Pełna nazwa/firma) 

Adres(-y)* Wykonawcy(-ów)* 
(adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 
   
*   
* - usunąć/ dodać wiersze dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeśli niniejsza oferta składana jest 

przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze powinny zostać 
usunięte). 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  
Adres 
korespondencyjny 

 

Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
 
1) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, oświadczam(-y)*,                             
    że akceptuję(-my)* w całości warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków  
    Zamówienia; 
2) Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu  
    zamówienia i wymogami określonymi w SIWZ, za następującą cenę ryczałtową brutto: 
    ………………………………………………………………………………………………………………………… 
   (słownie:………………………………………………………………………………), 
    łącznie z obowiązującym  podatkiem od towarów i usług (VAT); 
3) Oświadczam(-y)*, że powyższa cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty, jakie  
    ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty; 
4) Oświadczam(-y)*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                
    i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania  
    oferty; 
5) Posiadam(-y)* uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie                                       
     z obowiązującymi przepisami; 
6) Gwarantuję(-my)* wykonanie całości niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią: SIWZ,  
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    wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej zmianami; 
7) Oświadczam(-y)*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany                    
    w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
8) Oświadczam(-y)*, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany                   

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
zawartych we wzorze umowy, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w ofercie, w miejscu                   
i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

9) Oświadczam(-y)*, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego                       
    we wzorze umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
10) Oświadczam(-y)*, że niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w SIWZ; 
11) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą: 
      a) Oświadczam(-y)*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do dnia  
           ...................... 
      b) Udzielę(-imy)* następującej gwarancji jakości na całość robót budowlanych objętych  
          niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz  
          na zainstalowane urządzenia na okres……………… miesięcy, licząc od daty podpisania  
          protokółu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń, 
      c) Wniosę/wniesiemy* zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %  
          ceny ryczałtowej brutto, w formie …........................................... 
      d) Oświadczam(-y)*, że materiały i wyroby budowlane, które zostaną wykorzystane do  
          wykonania przedmiotu zamówienia będą spełniały wymagania określone w ustawie                     
          z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570)      
          i w przepisach wykonawczych do tej ustawy.  
12) Wadium w wysokości ….......................... – zostało wniesione w formie ….............. 
13) Do wyliczenia ceny ofertowej zastosowano następujące ceny i wskaźniki: 

 Cena 1 roboczogodziny: ………….zł, 
 Kp =…………….. % od R+S 
 Z = ………………% od R+S+Kp 
 Kz = ……………..% od M; 

14) Składam(-y)* niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]*. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy 
odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie 
upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu 
każdego z nas]*; 

15) Nie uczestniczę(-ymy)* jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu       
udzielenia niniejszego zamówienia; 

 

16) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) oświadczam(-y)*, że [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                       
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte  w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane]* 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 
informacji 

Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  
od do 

    

    

 
17) Oświadczam(-y)*, że zamierzamy zrealizować zamówienie: 
          a) osobiście*, 
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      b) przy udziale podwykonawcy/ów............................................................................... 
                                                                                     (nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-ów*)  
                                                                                    (w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy)  
               w następującym zakresie.......................................................................................* 

                                                 (nazwa(-y)* powierzonych/powierzonej* części)                                                    
                                                  (w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy) 

 
          c) przy udziale firmy ..................................................................................................... 
                                                                 (nazwa/-y* (firm/-y*)  
                                                                                    (w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy)  
           na której/ych* zasoby powołujemy się, na zasadach określonych w art. 22a  ust. 1  
           ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                  
           w postępowaniu, w następującym zakresie: 
             ............................................................................................................................. *; 

(nazwa(-y)* powierzonych/powierzonej* części)                                                    
(w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy) 

  18) Proszę(simy)* o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto**: 
 ….......................................................................................................................... 

  19)  Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach. 

                                                        
 
 
 
 
 
 
...............................................................   
    (Miejscowość, data) 

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

              /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                            uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy/ 

 
 

 

* - niepotrzebne skreślić/usunąć 
 ** - dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ  
 

 (wzór) 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

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

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy 
(Pełna nazwa/firma) 

Adres Wykonawcy 
(adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
 
 

 

 
reprezentowany przez: 

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

........................................................................... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa dwóch 

budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, 

prowadzonego przez Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z siedzibą 

w Lidzbarku Warmińskim oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

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

       …………………………………………................ 
           /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                     uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-ców)/ 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       …………………………………………................ 
           /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                     uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-ców)/ 

 

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.  

 
                                                                                                                                                              
                                                                                                        ............................................................................... 
           /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                         uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-ców)/ 

 
 
 
 

* - niepotrzebne skreślić/usunąć 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ  
(wzór) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

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

 Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy 
(Pełna nazwa/firma) 

Adres Wykonawcy 
(adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
 
 

 

 

reprezentowany przez: 

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

........................................................................... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa dwóch 

budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, 

prowadzonego przez Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z siedzibą 

w Lidzbarku Warmińskim 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.  

 

                                                                                                                             
                                                                                                       ............................................................................... 
           /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                         uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-ców)/ 

 
 

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: 

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

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

………………………………………………………… 

 

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

             
                                                                                                                                                     
                                                                                                       ............................................................................... 
           /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                         uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-ców)/ 

 

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.  

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

           /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                         uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-ców)/ 

 

 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (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.  
    ............................................................................... 

           /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                         uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-ców)/ 

 

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

 

     ............................................................................... 
           /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                         uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy(-ców)/ 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  
(wzór) 

  
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

L.p. Nazwa(-y)* Wykonawcy(-ów)* 
(Pełna nazwa/firma) 

Adres(-y)* Wykonawcy(-ów)* 
(adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

   
   
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa dwóch 
budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą techniczną,  
przedkładam(-y)* następujący wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż                       
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie 

 
Lp. Nazwa, rodzaj                 

i zakres robót 
 

Wartość 
robót 

Daty wykonania 
robót –  

od (d.m.r.)  
do (d.m.r.) 

Miejsce 
wykonania 

Nazwa podmiotu 
na rzecz którego 
roboty zostały 

wykonane 
  

 
 

    
 

  
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

  
 
 

    

Do wykazu załączam(-y)* ……… szt. dowodów określających, czy roboty budowlane zostały 
wykonane należycie. 
 
Oświadczam/y* że: 
poz. ………. wykazu stanowi zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy/wykonawców* 
składającego/składających* ofertę, 
poz. ………. wykazu jest zdolnością techniczną lub zawodową oddaną do dyspozycji przez 
inny/inne* podmiot/y* 
 
...............................................................   
    (Miejscowość, data) 

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

            /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                          uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

* - niepotrzebne skreślić/usunąć 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
(wzór) 

 
WYKAZ OSÓB,  

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
 
L.p. Nazwa(-y)* Wykonawcy(-ów)* 

(Pełna nazwa/firma) 
Adres(-y)* Wykonawcy(-ów)* 
(adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

   
   
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa dwóch 
budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą techniczną,  
przedkładam(-y)* wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 
Lp.  Imię                          

i nazwisko 
Wykształcenie Doświadczenie    

[Należy wymienić 
doświadczenie  w 

sprawowaniu funkcji 
kierownika budowy lub 

kierownika robót 
 (w przypadku osoby 

posiadającej uprawnienia 
budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej – 
należy wymienić zrealizowane 

roboty budowlane                         
i podać ich wartość.  

W przypadku innych osób – 
należy wymienić zrealizowane 

roboty budowlane)] 

Kwalifikacje 
zawodowe 
(Uprawnienia - 

zakres, nr) 

Zakres 
wykonywanych 

czynności  
 

Informacja                 
o podstawie 

do 
dysponowania   

osobami  

      
 

 

  
 

     

 
 

      

 
 

      

 
 
...............................................................   
    (Miejscowość, data) 
      

 
                                                                                                         ........................................................................ 
              /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                            uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy/ 

 

 
* - niepotrzebne skreślić/usunąć 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

(wzór) 
 
 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej 

 
WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy 
(Pełna nazwa/firma) 

Adres Wykonawcy 
(adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
 
 

 

reprezentowany przez: 

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

........................................................................... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa dwóch 
budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą techniczną,  
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164,                 
z późn. zm.) oświadczam(-y) że: 
 
 
[nie należę(-ymy)* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                            
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp]* 
 
[należę(-ymy)* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty: 
 
 

1………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………]* 
                                             (podać nazwy i adresy podmiotów) 

 
 
 
...............................................................   
    (Miejscowość, data) 
 

                                                                     ………………………………………………………. 
                /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(ób)    
                  uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 37

 
 
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
(wzór) 

 
.......................................................................... 
(pieczęć firmowa /nazwa i adres Wykonawcy) 

 
HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY 

 
w postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego pn.: 

  
Budowa dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną 

infrastrukturą techniczną 
 

Lp. Zakres robót, nazwa elementu Całkowity koszt                   
(Cena brutto)                    

w PLN 

Proponowany termin  
realizacji 

 (od dnia do dnia) 

1. BUDYNEK NR 1 

1.1 Roboty budowlane  

1.1.1 Roboty ziemne   

1.1.2. Fundamenty   

1.1.3 Ściany piwnicy   

1.1.4 Strop nad piwnicą 

1.1.5 Ściany nadziemia   

1.1.6 Stropy nadziemia   

1.1.7 Klatka schodowa    

1.1.8 Stal zbrojeniowa   

1.1.9 Wentylacja grawitacyjna   

1.1.10 Dostawa i montaż elementów konstrukcji 
stalowej 

  

1.1.11 Konstrukcja drewniana dachu   

1.1.12 Pokrycie dachu   

1.1.13 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna   

1.1.14 Podkłady pod posadzki   

1.1.15 Ściany działowe   

1.1.16 Tynki i okładziny wewnętrzne   

1.1.17 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne                   
i akustyczne 

  

1.1.18 Podłogi i posadzki   

1.1.19 Stolarka drzwiowa wewnętrzna   

1.1.20 Elementy ślusarsko-kowalskie   

1.1.21 Malowanie    

1.1.22 Elementy zewnętrzne - elewacja   

1.1.23 Elementy zewnętrzne - opaska   

Razem: Roboty budowlane   

1.2 Roboty sanitarne wewnętrzne  

1.2.1 Kładzenie upustów hydraulicznych  
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1.2.1.1 Hydraulika   

1.2.1.2 Kanalizacja sanitarna    

1.2.1.3 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
sanitarnego  

  

1.2.2 Instalowanie centralnego ogrzewania    

1.2.3 Instalacja gazowa    

Razem: Roboty sanitarne wewnętrzne   

1.3 Roboty elektryczne wewnętrzne  

1.3.1 Tablice rozdzielcze   

1.3.2 Przewody elektryczne   

1.3.3 Osprzęt elektryczny   

1.3.4 Oprawy oświetleniowe    

1.3.5 Instalacja wyrównawcza i odgromowa    

1.3.6 Badania i pomiary    

Razem: Roboty elektryczne wewnętrzne   

Razem: BUDYNEK NR 1 (Roboty budowlane 
+ Roboty sanitarne wewnętrzne+ Roboty 
elektryczne wewnętrzne): 

  

2. BUDYNEK NR 2  

2.2 Roboty budowlane  

2.2.1 Roboty ziemne   

2.2.2 Fundamenty   

2.2.3 Ściany piwnicy   

2.2.4 Strop nad piwnicą 

2.2.5 Ściany nadziemia   

2.2.6 Stropy nadziemia   

2.2.7 Klatka schodowa    

2.2.8 Stal zbrojeniowa   

2.2.9 Wentylacja grawitacyjna   

2.2.10 Dostawa i montaż elementów konstrukcji 
stalowej 

  

2.2.11 Konstrukcja drewniana dachu   

2.2.12 Pokrycie dachu   

2.2.13 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna   

2.2.14 Podkłady pod posadzki   

2.2.15 Ściany działowe   

2.2.16 Tynki i okładziny wewnętrzne   

2.2.17 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne                   
i akustyczne 

  

2.2.18 Podłogi i posadzki   

2.2.19 Stolarka drzwiowa wewnętrzna   

2.2.20 Elementy ślusarsko-kowalskie   

2.2.21 Malowanie    
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2.2.22 Elementy zewnętrzne - elewacja   

2.2.23 Elementy zewnętrzne - opaska   

Razem: Roboty budowlane   

2.2 Roboty sanitarne wewnętrzne  

2.2.1 Kładzenie upustów hydraulicznych  

2.2.1.1 Hydraulika   

2.2.1.2 Kanalizacja sanitarna    

2.2.1.3 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
sanitarnego  

  

2.2.2 Instalowanie centralnego ogrzewania    

2.2.3 Instalacja gazowa    

Razem: Roboty sanitarne wewnętrzne   

1.3 Roboty elektryczne wewnętrzne  

1.3.1 Tablice rozdzielcze   

1.3.2 Przewody elektryczne   

1.3.3 Osprzęt elektryczny   

1.3.4 Oprawy oświetleniowe    

1.3.5 Instalacja wyrównawcza i odgromowa    

1.3.6 Badania i pomiary    

Razem: Roboty elektryczne wewnętrzne   

Razem: BUDYNEK NR2 (Roboty budowlane + 
Roboty sanitarne wewnętrzne+ Roboty 
elektryczne wewnętrzne): 

  

3. Roboty drogowe 

3.1 Ukształtowanie terenu  

3.1.1 Roboty przygotowawcze   

3.1.2 Roboty ziemne   

3.1.3 Plantowanie   

3.2 Drogi i place   

3.3 Chodniki   

3.4 Ciągi pieszo - jezdne   

Razem roboty drogowe:   

4. Gospodarka szatą roślinną 

4.1 Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy   

4.2 Usuwanie krzewów i samosiewów   

4.3 Usuwanie drzew i pędów starych krzewów   

Razem gospodarka szatą roślinną:   

5. Urządzenie terenów zielni 

5.1 Nawierzchnia placu zabaw   

5.2 Tereny zieleni – roboty przygotowawcze   

5.3 Sadzenie drzew i krzewów   

5.4 Pielęgnacja nasadzeń przez trzy lata od   
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odbioru 

5.5 Zakładanie trawników   

5.6 Pielęgnacja trawników   

Razem urządzenie terenów zieleni:   

6. Roboty sanitarne zewnętrzne 

6.1 Przyłącze wodociągowe 

6.1.1 Roboty ziemne   

6.1.2 Rurociągi z uzbrojeniem   

6.2 Kanalizacja sanitarna  

6.2.1 Roboty ziemne   

6.2.2 Rurociągi z uzbrojeniem   

6.3 Kanalizacja deszczowa 

6.3.1 Roboty ziemne   

6.3.2 Rurociągi z uzbrojeniem   

Razem roboty sanitarne zewnętrzne:   

7. Roboty elektryczne zewnętrzne 

7.1 Oświetlenie dojść pieszych do budynków   

7.2 Oświetlenie drogi dojazdowej i parkingu   

Razem roboty elektryczne zewnętrzne:   

Łącznie: Budynek nr 1, budynek nr 2, roboty 
drogowe, gospodarka szatą roślinną, 
urządzenie terenów zielni, roboty sanitarne 
zewnętrzne i roboty elektryczne zewnętrzne 

  

 

 

…............................ dn. ….....................      

 
                                                                                                                                                   
                                                                                                          ........................................................................ 
              /pieczęć(-cie) imienna(-e) i podpis(-y)  osoby(-ób)  
                             uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 8 do SIWZ  
(wzór) 

 

UMOWA Nr …............ 
zawarta w dniu ………. pomiędzy: 
 
Warmińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 11-100 Lidzbark 
Warmiński, ul. Piłsudskiego 8B (NIP: 743-15-96-403, REGON:…………….), zwaną dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
1…………………………………………………………………………………………………. 
z kontrasygnatą …………………………………………………………….......................... 
 
a  
........................................................................................................................................                  
wpisanym/wpisaną* do ..................................(NIP: ……………., REGON: ……………, ) 
zwanym/zwaną* dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym/reprezentowaną przez: 
  
1. ……………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………… 
o następującej treści:  

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                        
     w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
     Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający         
     powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na    
     budowie dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą  
     techniczną na działkach nr 26/1 i 9 w obrębie 3, zlokalizowanych przy ul. Polnej                         
     w Lidzbarku Warmińskim, zwanych dalej „Przedmiotem umowy”. 
2. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania       
     i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacją projektową,  
     ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi  
     normami i przepisami, z aktualną posiadaną najnowszą wiedzą techniczną oraz                             
     z zasadami doświadczenia zawodowego i do usunięcia wszystkich wad występujących                    
     w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie  
     rękojmi za wady fizyczne.     
3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa dokumentacja  
    projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące  
    załączniki do niniejszej umowy, będące jej integralną częścią.  
    Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:  

1) oferta Wykonawcy,  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania wszelkich prac towarzyszących                          
    i tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia i przekazania terenu budowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót stanowiących przedmiot umowy                
w terminie do dnia ...................... zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia 
podpisania niniejszej umowy.  

3.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowo 
     zrealizowany przedmiot umowy. 
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§ 3 
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że: 
1. Dysponuje narzędziami i sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, 
2. Dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub  
    czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, 
3. Zakupi na własny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiały budowlane oraz  
    urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacją techniczną                    
    i zaoferowane w ofercie przetargowej, dopuszczone do stosowania w budownictwie,  
4. Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowiązującymi przepisami)  
    teren prowadzonych robót,  
5. Będzie utrzymywał teren robót w stanie powodującym minimalne przeszkody  
    komunikacyjne oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze,                 
6. Będzie strzegł mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewni warunki  
    bezpieczeństwa prowadzonych robót, 
7. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje   
    się do okazania w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych lub materiałów  
    budowlanych lub urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat CE lub deklarację  
    zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub krajową  
    deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub atesty lub inne dokumenty  
    wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami. 
 

§ 4 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 
2) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; 
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt;  
4) Wykonanie i utrzymanie na swój koszt dróg dojazdowych do placu budowy; 

zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona 
znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
pracy;  

5) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie              
           i niepodlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania  
           terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu  
           pierwotnego; 

6) Zabezpieczenie istniejących dróg w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed 
zniszczeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub 
Jego Podwykonawców i natychmiastowa likwidacja powstałych zanieczyszczeń; 

7) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

8) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), okazanie na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską 
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu lub materiału 
budowlanego; 

9) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

10) Jako wytwarzający odpady - przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

672), 
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. - o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21, 

z późniejszymi zmianami).  
      Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem  
        ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;  
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11) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami;  

13) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy; 
14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

15) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym również z ruchem pojazdów; 

16) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i produktów oraz urządzeń w tym np. 
wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 
przedmiotu niniejszej Umowy; 

17) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie 
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji i doprowadzenie terenu  
budowy do stanu sprzed realizacją robót i przekazanie teren Zamawiającemu w terminie  

          ustalonym na odbiór robót; 
18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze; 

19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia; 

20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

21) Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
niższą niż 3 000 000,00 PLN. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany 
jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie 
niższą niż 3 000 000,00 PLN, pod rygorem odstąpienia od umowy. Na każde żądanie 
Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia; 

22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                  
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót; 

23) Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującym prawem budowlanym, 
obowiązującymi normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z należytą 
starannością oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

24) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego; 
25) Zapewnienie na własny koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, opracowanie  

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej w państwowym zasobie  
geodezyjnym, itp);  

26) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy  
           z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

27) Zgłaszanie Zamawiającemu wykonanie robót zanikowych lub ulegających  
           zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy;  

28) Wykonanie prób i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania                 



 44

 
 
 

 

           i odbioru robót budowlano-montażowych;  
29) Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę  

           należytego wykonania robót (miedzy innymi: atesty, aprobaty techniczne, opinie, wyniki  
            badań i inne); 

30) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku w ilości – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w systemie PDF i przekazanie ich 
zamawiającemu w dniu zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 
budowlanych i gotowości do ich odbioru; 

31) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
          zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

32) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich     
           czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Za nienależyte wykonywanie  
           tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność 
 odszkodowawczą; 

33) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie  
          realizacji zamówienia, których wykonanie 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); 

34) Przedłożenie Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia  
publicznego, lecz nie później niż w terminie 6 dni, licząc od daty podpisania umowy                  
i przed przykazaniem terenu budowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy                    
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: 
a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
    budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

          b) pracownika budowlanego i operatora sprzętu obejmujące cały zakres rzeczowy robót  
              budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych  
              wykonania i odbioru robót budowlanych; 

35) Przedłożenie Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia, na każde jego wezwanie, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazane dowody, o których mowa w SIWZ 
w cz. XX w pkt 7.4.2, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 pkt 34 czynności. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
     1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;  
     2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  
     3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru;  
     4) odbiór przedmiotu umowy po jego prawidłowym wykonaniu;  
     5) pełne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizację faktur wystawionych na  
        podstawie odpowiednich obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość.  
 

§ 5 
Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z specyfikacją  
   istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu  
   nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto wynoszącą:  
     …...................... (słownie: …............................................................................) 
     i obejmuje koszt wszystkich robót budowlano-montażowych i innych objętych  
    dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót  
    budowlanych, istniejącym stanem terenu oraz koszt wszelkich innych obowiązków, do których  
    realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z kosztem  
    wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych, niezależnie od tego czy Wykonawca je  
    przewidział lub mógł przewidzieć. 
3. Wykonawca zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń związanych ze zwiększeniem  
    wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2. 
4. Wynagrodzenie uwzględnia koszt wszystkich prac i czynności, które są niezbędne do  
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    osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej  
    do eksploatacji. 
5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu  
    umowy.  
6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych potwierdzonych  
    przez osoby uprawnione, ryczałt o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie o różnicę  
    wartości robót (materiałów) zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym  
    zatwierdzonym przez Zamawiającego, a wartością ryczałtową tego zakresu robót,  
    zamiast którego będą wykonywane roboty (stosowane materiały) zamienne.  
7. W przypadku ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej  
    wartości niż przewidywana w dokumentacji i w ofercie, wysokość wynagrodzenia 
    Wykonawcy zostanie zmniejszona.  
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest  
    zastosowanie wskaźników cenotwórczych  i cen ustalonych w ofercie Wykonawcy dla  
    zadania podstawowego. W przypadku braku cen w ofercie, ceny materiałów (bez kosztów  
    zakupu) i sprzętu zostaną ustalone wg. średnich cen wyd. Sekocenbud z okresu  
    wykonywania robót, a w przypadku ich braku -wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po  
    wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 
 

§ 6 
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie       
    należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  
    o którym mowa w § 5 ust. 2, tj. ................... zł (słownie:.......................................)  
    w formie  ............................................................  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone   
    Wykonawcy przez Zamawiającego w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                      
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
    o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie  
    stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.      
    Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
4. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż      
    pieniądz, wówczas Wykonawca przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia  
    i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument     
    zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiący 30% wartości  
    dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy  
    dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego  
    zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę  
    wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru  
    Końcowego), na cały okres gwarancji jakości i rękojmi. 
5. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu 
    wykonania zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
    ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniądz, nie później niż 30 
    dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający  
    ma prawo do pokrycia z zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża  
    zgodę.  

§ 7 
Podwykonawcy  

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona: 
a) osobiście*, 

      b) przy udziale podwykonawcy/ów............................................................................... 
                                                                                     (nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-ów*)  
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               w następującym zakresie.......................................................................................* 
          c) przy udziale podwykonawcy/ów............................................................................... 
                                                                                     (nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-ów*)  
               w następującym zakresie....................................................................................... 
           na którego/ych* zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a  
           ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełniania warunków  
           udziału w postępowaniu*. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                               
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.* 

3. Umowy wykonawcy z podwykonawcami i podwykonawców z dalszymi podwykonawcami 
muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                     
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

           2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
               podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy  
               lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie  
               zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty  
               budowlanej; 
          3) gdy termin wykonania wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 ust. 1; 
          4) gdy zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub  
              dalszego podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty  
              należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 
         5) gdy nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane                    
             z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie  
             tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy - jeżeli podwykonawca zamierza  
             zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami; 
         6) gdy zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy, 
         7) gdy nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen  
            dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 8  
            ust. 1, 
          8) gdy nie zawiera obowiązku podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę  
            wszystkich osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym             
w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność                       
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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9. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach,                 
o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                     
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                        
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, 
jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 
poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5 000 zł 
brutto.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę                 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 2 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub 

Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub podwykonawcom                   
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub 
podwykonawcami. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 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, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, 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. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie      
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
    podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
    albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
    podwykonawcy lub dalszego 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 lub dalszemu  
    podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże  
    zasadność takiej zapłaty. 
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20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

21. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami będą zawierane na takich 
samych zasadach co umowy z podwykonawcami.  

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 
podstawę naliczenia kar umownych. 

23. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne. Na roboty 
budowlane wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji 
jakości o której mowa w § 11 udziela wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego 
pełną odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 

§ 8 
Przedstawiciele stron  

1. Funkcję Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego pełnić będą: …………………. 
2. Kierownikiem budowy będzie ………………………………….. 
3. Kierownikami robót będą/kierownikiem robót będzie*:........................................................ 
 

§ 9 
Odbiór robót  

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, oraz pisemnie  
    o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych  
    elementów rozliczeniowych składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku  
    odbioru końcowego – złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru  
    końcowego przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru  

robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, 
składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego przedmiotu 
umowy - w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia 
braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, 
wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót. 

3. Zamawiający powinien zakończyć procedurę odbioru robót, o których mowa w ust. 2                          
    w terminie dwóch dni, licząc od dnia przystąpienia do odbioru. Jeżeli zachowanie tego  
    terminu nie będzie możliwe, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, podając  
    przyczynę braku możliwości odbioru oraz wskazując termin zakończenia odbioru. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują  
    następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
    z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

      b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  
          Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po  
          raz drugi. 
5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  
     ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad. 
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt. 
7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do pokrycia roszczeń: 

a) wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
b) wynikłych z tytułu nienależytego zabezpieczenia robót montażowych, 
c) wynikłych z tytułu gwarancji. 

8. Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują 
     strony umowy. 
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9. Jeżeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, 
    protokół, o którym mowa w ust. 5, jest protokołem końcowym. 
 

§ 10 
Rozliczenie finansowe 

1. Rozliczenie finansowe za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi: 
    1) fakturami częściowymi wystawionymi zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo- 
        finansowym i harmonogramem płatności, 
    2) fakturą wystawioną po dokonanym odbiorze końcowym robót na kwotę nie większą niż  
        10% wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
   1) protokół odbioru częściowego robót lub odbioru końcowego robót budowlanych,  
   2) dowody zapłaty, o których mowa w ust. 3 - jeżeli wykonawca wykonuje przedmiot  
       umowy przy pomocy podwykonawcy lub podwykonawców. 
3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy  
    wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w przypadku powierzenia wykonania części  
    zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c  
    ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jest  
    przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  
    podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.                            
    W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których  
    mowa w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty  
    budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów  
    zapłaty.  
4. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od daty wpływu do  
    Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 2.                    
    Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
    Niekompletność ww. dokumentów stanowi podstawę odmowy przyjęcia przez Zamawiającego  
    faktury i dokonania zapłaty. 
5. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na wskazane  
   przez Wykonawcę  na fakturze konto. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych lub innych potrąceń  
    uzasadnionych z przysługującego wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego  
    wykonania umowy. 

§ 11 
Gwarancja jakości i rękojmia  

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości na całość robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiały budowlane 
oraz na zainstalowane urządzenia, na okres ....... miesięcy, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. 

2. Okres rękojmi równy okresowi gwarancji jakości, rozpoczyna się z dniem podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń i upływa w dniu wygaśnięcia 
gwarancji. 

3. Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji jakości usterki lub wady Wykonawca usunie na 
własny koszt najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 
dni. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie, Zamawiający po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy 
i opłaci z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wymienionego w § 6 ust. 1, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty 
uzupełniającej w właściwym sądzie dla siedziby Zamawiającego. 

6. W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający  
    szczegółowe warunki gwarancji jakości (wg wzoru stanowiącego integralną część niniejszej  
    umowy). 
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§ 12 
Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci  
    Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę 

z przyczyn jego dotyczących, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,                       
o którym mowa w § 5 ust. 2, 

2) za opóźnienie w ostatecznym zakończeniu robót budowlanych w wysokości 0,10% 
    wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień 
    opóźnienia, licząc od umownego terminu wykonania zamówienia, wymienionego w § 2 ust. 1, 
3) za opóźnienie w wykonaniu robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym,  w wysokości 0,03% wartości robót, których opóźnienie dotyczy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie 
    gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,10% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto,                      
    o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na 
    usunięcie wad, 
5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
    podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności, 
6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
    podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia, 
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
    przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości  
    brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty jej podpisania przez 
    strony do dnia ujawnienia jej realizacji, 
8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  
    kopii umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia, w wysokości  
    0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu  
    ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany, 
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,                     
    w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej      
    w informacji, o której mowa w § 7 ust. 12, 
10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy,                               
     o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 34 umowy, w terminie 6 dni licząc od dnia zawarcia  
    umowy, w wysokości 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa  
    w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  
11) za dopuszczenie do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy osób niezatrudnionych 
    na podstawie umowy o pracę, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek 
    naruszenia obowiązku, 
12) za brak przedłożenia Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, na każde jego    
   wezwanie, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazane dowody w celu  
   potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez  
   wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 pkt 34 czynności,  
   w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień  
   opóźnienia w przekazaniu wskazanych dowodów 
13) za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących 
    podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących 
    czynności objęte przedmiotem zamówienia, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony 
    przypadek naruszenia obowiązku. 
2. Ponadto za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy,                              
    o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 34 umowy lub wskazanych dowodów, o których mowa w § 4  
    ust. 1 pkt 35, w terminie powyżej 10 dni, licząc od daty upływu wyznaczonych terminów,  
    Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę wskazaną w ust. 1 pkt 1  
    niniejszego paragrafu. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następującym przypadku i wysokości: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości    
    10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. 



 51

 
 
 

 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić    
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia oraz 
    zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 13 

Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy  
1. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przedmiotu 

umowy wynikające z winy Zamawiającego, które potwierdzone będą wpisem do dziennika 
budowy przez inspektora nadzoru. Powyższe wymaga od Stron umowy przesunięcia terminu 
zakończenia robót, o okres opóźnienia w postaci aneksu. 

2. Wykonawca ma prawo domagać się przesunięcia terminu zakończenia robót o czas 
opóźnienia w przypadku rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót. 

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn  

jego dotyczących, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności               
w przypadku gdy: 
1) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie 

działalności), 
2) zostanie wydany w toku postępowania egzekucyjnego nakaz zajęcia istotnej części  

majątku Wykonawcy, w sposób zagrażający lub uniemożliwiający realizację Umowy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności                

o których mowa w § 7, 
6) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 
7 ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5 % 
wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2, 

7) w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca nie posiada ciągłości 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 3 000 000,00 PLN, 

8) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy,                              
          o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 34 umowy lub wskazanych dowodów, o których mowa                 
          w  § 4 ust. 1 pkt 35, w terminie powyżej 10 dni, licząc od daty upływu wyznaczonych  
          terminów. 
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie  
    zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                        
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub  
    dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub  
    bezpieczeństwu publicznemu.                     
    W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  
    wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku, winno nastąpić                              
    w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Nie stosuje się  
    również zapisów dotyczących kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 niniejszej  
     umowy. 
3. Odstąpienie od umowy, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności    
    i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony odciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
    sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, 

      2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony, z winy której odstąpienie od  
         umowy nastąpiło,  
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3)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być  
     wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli    
     odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  
     obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które  
  zostały wykonane do dnia odstąpienia, w wysokości proporcjonalnej do stanu  
  zaawansowania tych robót, 
- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3. 

 
§ 15 

Zmiany umowy 
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  
    dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonane w następującym zakresie: 
1) Zaistnienie okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie  
    przewidzianym na zakończenie robót, a w szczególności: 
  a) wystąpienie siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,  
      występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć                       
      w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie  
      przedmiotu umowy w terminie,  

   b) wystąpienie warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających  
       prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie  
       odbiorów, (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5oC), 
   c) wystąpienie sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 2 pkt 8b) ustawy Pzp, 
   d) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub  
       terenowych, w szczególności: niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, itp., 
   e) zmiana zakresu robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych  
       od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, 
   f) wystąpienie przestojów robót budowlanych spowodowanych wstrzymaniem wykonania  
       robót budowlanych przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy  
       stron umowy, 
   g) niemożność wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do    
       wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez  
       Wykonawcę, 
   h) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez  
       właściwe organy lub Zamawiającego, które nie są następstwem okoliczności, za które  
       Wykonawca ponosi odpowiedzialność,   
   i) wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych  
      uszkodzeń istniejących urządzeń nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, 
   j) wystąpienia wad w dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania  
      poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego    
      rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, przy   
      zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 5 ust. 2  
      umowy. 
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia zmian technologicznych  
    spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: 
   a) niedostępność na rynku materiałów lub produktów wskazanych w dokumentacji  
       projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
       spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub  
       produktów, 
   b) pojawienie się na rynku materiałów lub produktów nowszej generacji pozwalających na  
       zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji  
       wykonanego przedmiotu umowy, 
   c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  
      technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub  
      w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby  
      zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym  
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      wykonaniem przedmiotu umowy. 
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 termin realizacji  

przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności lub o czas   
niezbędny do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zmiana umowy może również nastąpić w przypadku: 
 1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy, 
 2) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych potwierdzonych przez osoby   
         uprawnione, cena ryczałtowa może ulec zmianie o różnicę wartości robót  
          (materiałów) zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym  
          przez Zamawiającego, a wartością ryczałtową tego zakresu robót, zamiast którego  
          będą wykonywane roboty (stosowane materiały) zamienne,  
 3)   ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości     
       niż przewidywana w SIWZ i w ofercie, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy  
           zostanie zmniejszona,  
 4) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie  
           zamówienia 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, tym przypadku,   
           wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót  
           niewykonanych, 
    5)    zmiany kierownika budowy lub  kierowników robót lub inspektorów nadzoru  
           inwestorskiego,  
    6) zmiany osób reprezentujących strony, 
    7) wystąpienia: 
          a) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można  
             usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności                                 
             i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;     
         b) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania 
             umowy; 
  4. Ponadto zmiana umowy może nastąpić w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  
      w przypadku zmiany: 
          1) stawki podatku od towarów i usług, 
          2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  
              godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
              o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,                  
          3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
              lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
              o ile wykonawca wykaże, że opisane w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 zmiany będą miały wpływ na  
              koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

    Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek                                  
    o  dokonanie zmiany umowy, w okolicznościach, o których mowa w ust. 4 pkt 1,2 i 3.    
    Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia  
    ryczałtowego brutto wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny  
    przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ  
    na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu wprowadzone  
    zmiany uzasadniają zmianę wartości przedmiotu umowy. 

     Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 stanowią katalog  
        zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie  
        zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Uzgodnienie warunków  
              zmian umowy nastąpi poprzez sporządzenie przez Strony, w formie pisemnej, pod  
              rygorem nieważności, stosownego aneksu określającego zakres zmian wraz                            
              z uzasadnieniem, opisującym podstawy konieczności i celowości zmian. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, 
możliwość zastosowania materiałów własnych. Powiadomienie, o którym mowa wyżej, 
zostanie dokonane na piśmie w terminie 13 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. 
Wartość materiałów Zamawiającego wraz z narzutami stosowanymi przez Wykonawcę, 
zostanie potrącona z kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 
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ust. 2 umowy, stosownie do odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego. Powyższa 
zmiana wymaga formy pisemnej w postaci podpisanego przez obie strony aneksu.  

 
§ 16  

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu  
    stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo  
    zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  
   powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla  
   Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA: 
 

* - niepotrzebne skreślić/usunąć 

 

UWAGA: 
Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do 
przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty 
i zapisów SIWZ 
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(wzór) 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

do umowy ……………………………………   z dnia……………………………… na: 
 

Budowę dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną 
infrastrukturą techniczną 

 
Wykonawca robót, tj. …………………………………………………………………… 
 
zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiającemu, tj. Gminie Miejskiej 
Lidzbark Warmiński gwarancji co do jakości wykonanego przedmiotu umowy. 
 

1. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem,     
     jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszej gwarancji. 
2. Termin gwarancji jakości wynosi: 
   a) na roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiały  
       budowlane oraz na zainstalowane urządzenia wynosi:………… miesięcy, licząc od daty  
       odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń,  
       tj. od dnia............................ do dnia ................................ 
3. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie  
    ujawnienia wad w terminie do 1-go miesiąca, licząc od daty stwierdzenia przez     
    Zamawiającego, że wady wystąpiły. 
4. Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu  
    gwarancyjnego robót. Z czynności przeglądu strony zobowiązane są sporządzić pisemny  
    protokół, w którym ustalą fakt istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich  
    usunięcia. 
5. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie  
    wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający w formie pisemnej dokona zgłoszenia  
    faktu wystąpienia wad, ich zakresu i zobowiąże Gwaranta do usunięcia wad, wyznaczając  
    termin na ich usunięcie. 
6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnić należy pracochłonność  
    robót poprawkowych oraz warunki atmosferyczne. 
7. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie  
    wad, Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcia wad  
    na koszt Gwaranta. 
 
 

------------------------------------------------------------
Upoważniony przedstawiciel Wykonawca/Gwarant 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


