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  Znak sprawy:   DN-DOPZP/SG-133/2016 

 
 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. w Turku  

62-700 Turek, ul. Polna 4 
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51 

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,  

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254 
Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych,  

tel. (0-63) 28-00-307 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
DLA  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

 
„Prace wykończeniowe w budynku usługowym przy 

ul. Dąbrowskiego 12A w Turku należącym do 
PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku”   
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1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

62-700 Turek, ul. Polna 4 
Tel. (063) 28 00 321, 28 00 307; fax. (063) 278 41 51 

www. pgkim-turek.pl; e-mail: pgkim-turek@pgkim-turek.pl 
 
 
2. Oznaczenie Wykonawcy 
      
Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o  udzielenie zamówienia, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.  
  
3. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przyjętego przez Zarząd 
Spółki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 
4. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
CPV     45.41.00.00-4 - Tynkowanie   
             45.43.21.00-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg   
             45.31.30.00-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów   

 45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
  

Przedmiotem zamówienia są wykończeniowe roboty budowlane oraz dostawa i montaż platformy 
poruszającej się po torze krzywoliniowym w budynku usługowym usytułowanym przy                                
ul. Dąbrowskiego 12A w Turku. 
 
 Zakres prac obejmuje: 
    

-  roboty tynkarskie, malarskie i posadzkarskie, 
-  dostawę i montaż platformy poruszającej się po torze krzywoliniowym, 
-  roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. 
 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania odbioru dźwigu, 
jego rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Koszty 
związane z odbiorem przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca, w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień w  
tej kwestii udzieli Wykonawcy Zamawiający.  
 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 36 miesięcy gwarancji.  
Szczegółowy zakres zamówienia, określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych wraz z informacją dodatkową,  Przedmiar Robót oraz  dokumentacja projektowa.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych  na wykonanie 
zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.  
 
Każdy z Wykonawców indywidualnych lub występujących wspólnie, mogą złożyć ofertę jedynie na 
całość przedmiotu zamówienia  
 
5. Termin wykonania zamówienia: 
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Zamawiający ze względów organizacyjno-technicznych  podzielił przedmiot zamówienia na etapy:  
 
Etap I  – roboty tynkarskie, wykonanie wylewek, wykonanie luksferów  -prace należy wykonać  
               od dnia podpisania umowy  do 15 października 2016 r. 
Etap II   - roboty malarskie, położenie płytek  dostawa i montaż platformy poruszającej się po torze  
                krzywoliniowym roboty- prace należy wykonać między 15 listopada 2016 r. a 31 grudnia 
                2016 r.  
Etap III -  roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu – prace należy wykonać między  
                 15 kwietnia 2017   a  31 maja 2017 r.  
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

 
       1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  
           prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
       2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
       3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
           zamówienia; 
      4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
2. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia: 
a) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga: dysponowania osobami, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:  1 osobą posiadającą uprawnienia 
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie przynależności do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego.(załącznik nr 5 do SIWZ) 
W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - 
uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania 
działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu 
kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394) łub posiadać prawo do świadczenia usług trans 
granicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932). 
 
3. Spełnienie pozostałych warunków Zamawiający uzna za spełnione gdy Wykonawca złoży 

właściwe oświadczenie stanowiące (załącznik nr 2 do SIWZ).    
 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 
 
1. Sytuacja podmiotowa Wykonawców:  

 
1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na  

podstawie § 7 ust. 2  Regulaminu, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących 
oświadczeń i dokumentów: 
 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr  3 do SIWZ),  
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

5) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji, że wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej – (załącznik nr 4 do SIWZ). 

 
1.2 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (załącznik nr  2 do SIWZ), 

 
1.3 Zamawiający zbada prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wymaganiami 
określonymi w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił. 
 
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami: 
 
     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  przekazują w   
     postępowaniu w formie  pisemnej lub faxem. 
      
     Skargi wnosi się wyłącznie w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się   
    drogą elektroniczną. 
 
9. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z    
    wykonawcami: 
 
     w zakresie przedmiotu postępowania: 
 
      Andrzej Antczak – tel. (063) 28-00-306 , od poniedziałku do piątku w godz. 900 do  1400   

          lub kom. 515-201-406  
  

w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
 
Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28-00-307, od poniedziałku do piątku w godz. 800 do   1200 

     
10. Wymagania dotyczące wadium: 
 
       Zamawiający nie  wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
       Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania   
       umowy. 
 
12. Termin związania wykonawcy ofertą: 
     30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
13. Opis sposobu przygotowania oferty: 

� oferta powinna być sporządzona przez wykonawcę w języku polskim, w jednym 
egzemplarzu, na załączonym do specyfikacji wzorcowym formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 lub według jego wzoru. Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie przez Wykonawcę oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

� oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
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� załączone do oferty kserokopie dokumentów powinny być czytelne oraz potwierdzone 
za zgodność formułą – „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”  – przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym oraz opatrzone datą 
poświadczenia,  

� zaleca się aby wszystkie strony oferty zawierające treść były kolejno ponumerowane i 
parafowane przez osobę reprezentującą wykonawcę w obrocie prawnym, 

� miejsca w których zostaną dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę 
reprezentującą wykonawcę i opatrzone datą, z tym, że niedopuszczalne są poprawki 
naniesione na jakiekolwiek element cenotwórczy oferty, 

� do oferty wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane przez zamawiającego 
niniejszą specyfikacją dokumenty, tj. oświadczenia, zaświadczenia itp.. 

� zaleca się aby wszystkie strony składające się na ofertę były połączone w sposób 
zapobiegający przypadkowej dekompletacji oferty,  w przypadku osobistego 
doręczenia oferty – należy ją umieścić w dwóch zamkniętych nieprzejrzystych 
kopertach. Koperta zewnętrzna zawierająca kopertę wewnętrzną z ofertą, winna być 
opatrzona napisem „Prace wykończeniowe w budynku usługowym przy                
ul. Dąbrowskiego 12A w Turku należącym do PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w 
Turku” Nie otwiera ć przed terminem otwarcia ofert w dniu: 29.07.2016 r. godz. 
1200” 
Koperta wewnętrzna winna być oznakowana jak wyżej oraz opatrzona pieczątką 
firmową z podstawowymi danymi identyfikującymi Wykonawcę. W przypadku 
doręczenia oferty za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej, wyżej 
wymienione koperty należy umieścić w kopercie adresowej. 

� Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

 
 
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
     Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z o.o. 
      w Turku, ul. Polna 4 w pok. Nr 20 (sekretariat – I piętro) w  nieprzekraczalnym terminie do 
     dnia  29.07.2016 r.  do godz. 1130 lub wysłać zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem za    
     pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta wpłynęła do siedziby  
     Zamawiającego w wymaganym terminie. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego   
     -  PGKiM Sp. z o.o. w Turku  przy ul. Polnej 4, pok. Nr 19 w dniu 29.07.2016 r. godz. 1200. 
     
15. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 
 
1. Cena ryczałtowa określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana, jako cena za wykonanie 

zamówienia i musi obejmować wszystkie roboty wynikające   dokumentacji przetargowej, 
wymagań SWZ oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega 
podwyższeniu. 

3. Przedmiary robót należy traktować, jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
również prace nieujęte w przedmiarze robót a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tak 
by w pełni służył swojemu celowi. 

4. Kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę i złożony wraz z ofertą będzie miał charakter 
pomocniczy i nie będzie podlegał weryfikacji. Zaleca się jednak, aby określone zostały ceny na 
wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót z uwzględnieniem poniższych 
zasad: 
a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową, 
b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezpośrednie 
robocizny, materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu 
technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk, 
c) opracowanie kosztorysu ofertowego metodą szczegółową (zgodnie z zasadami podanymi w 
Środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydanymi w grudniu 2001 
roku przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania 
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Budowlanego).Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów  i usług (Dz.U.16.710). 

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

6. Wszystkie wartości powinny być zgodne z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług, Dz.14.915. 

  
16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty   
      wraz  z podaniem znaczenia: 
 
     Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie na podstawie znaczenia  następującego 
kryterium oceny ofert: 
                          
            Cena (koszt) – 100% (waga) 
 
     Ocena w zakresie kryterium oceny „cena (koszt)” zostanie przeprowadzona z  wykorzystaniem 
poniższego wzoru: 
                          
                               C min.       
                    C =                       x 100    
                                 C o            
     gdzie: 
     C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w zakresie kryterium „cena (koszt)” 
     C MIN – najniższa cena zaoferowana za wykonanie zamówienia 
     Co – cena za wykonanie zamówienia ocenianej oferty 
 

Oferta wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma    
maksymalną liczbę punktów w zakresie ww. kryterium. Pozostałym wykonawcom przypisana 
zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów, obliczona zgodnie z wyżej wymienionym 
wzorem. 

 
17. Tryb ogłoszenia o wyniku przetargu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia:   
 

� o wyborze oferty niezwłocznie będą powiadomieni Wykonawcy, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia, z podaniem nazwy firmy i adresu Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz jej cenę, 

�  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od 
przekazania wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem 
terminu związania z oferta, 

� w przypadku uchylenia się Wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy, 
Zamawiający bez przeprowadzania ponownej oceny ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   postępowania o   
     udzielenie zamówienia: 
 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na 
podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do  których nie stosuje się 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Turku  

skargi na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy. 
2. Skarga przysługuje w terminie 3 dni  roboczych od daty doręczenia ogłoszenia o wyborze 

oferty. 
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3. W skardze Wykonawca podnosi okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły mieć 
istotne znaczenie dla wyboru oferty. 

4. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 
5. Komisja po rozpatrzeniu skargi : 

a) skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia, 
b) skargę odrzuca jeśli była wniesione po terminie, 
c) uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem przetargu albo 

powtórzeniem czynności oceny ofert. 
 
18. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Załącznik nr 1-  wzór formularza ofertowego, 
Załącznik nr 2  – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 Załącznik nr 3 -  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie   
                                 zamówienia  
      Załącznik nr 4 –  oświadczenie o grupie kapitałowej, 
      Załącznik nr 5 –  wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
      Załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy, 

Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa  
Załącznik nr 8 – książka przedmiarów  
Załącznik nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

             Załącznik nr 10 - informacje dodatkowe 
   
 
 
  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził w dniu: ……………............……… 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 

........................................... 
              (miejscowość, data) 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
 
......................................................... 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
 
REGON ...................................... 
 
NIP ……………………………. 
       
 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
na mocy przyjętego przez Zarząd Spółki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.,  
na wykonanie zamówienia  pn.: 

 
 „Prace wykończeniowe w budynku usługowym  

przy ul. Dąbrowskiego w Turku należącym 
do PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku” 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości: 

 

…………………………zł, (słownie: ......................................................................................  
 
…………………………………………………………………………………………….) 

w tym: 

a) wartość netto ………………………….zł 

b) __ % podatek VAT ……………….………… zł. 

1.1. Wartość zamówienia brutto z podziałem na etapy: 

       Etap I  - ……………………………  

       Etap II - …………………………… 

       Etap III - …………………………… 

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w dokumentacji 
przetargowej, a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem 
objętym specyfikacją warunków zamówienia i jej załącznikami. 

3. Zamówienie wykonamy w terminie określonym w umowie. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia  
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia. 
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5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania 
ofert. 

6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia  istotne postanowienia 
umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 
naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy podaniem nr telefonu, faksu,   
e-mail, NIP, Regon, nr konta bankowego): …………………………………………....... 

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

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

 

8. Wykaz robót budowalnych  których wykonanie zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom: 

 

Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

Liczba stron oferty __________ 
 
 
 
 
 ....................................................                 .............................................................................          

                       pieczęć firmowa                        (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do  
                                                                            reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym) 

 
 
 

Lp. 
 

Zakres robót 
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                                                                                               Załącznik nr 2 do SIWZ
   
………………………………. 
      (pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE  

Ubiegając się o zamówienie, na wykonanie zadania pn.: 

 

„Prace wykończeniowe w budynku usługowym  

przy ul. Dąbrowskiego 12A  w Turku należącym 

do PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku”  

 

oświadczamy, że; 
 

spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z § 7 Regulaminu, dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym; 

2. posiadania uprawnień do wykonywania prac lub czynności będących przedmiotem 
zamówienia; 

3. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

4. dysponowania odpowiednim potencjałem ekonomicznym i technicznym a także 
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
...............................................         ……………………………….    
         miejscowość, data         (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
        do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym ) 
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…………………………………..                                                                Załącznik nr 3 do SIWZ 
   (pieczęć wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. 
 

„Prace wykończeniowe w budynku usługowym przy ul. Dąbrowskiego w Turku 
należącym do PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku” 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie § 7 ust. 
2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, na podstawie którego z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 

a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.15.1212 z późn. zm.), 

j) osoby fizyczne, które pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem 
Zamawiającego, 

k) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których 
członkowie organów zarządzających lub osoby uprawnione do ich reprezentacji  pozostają w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Zamawiającego. 

 
 
…………………………………..    ………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                               (podpis osoby lub osób uprawnionych do 
                                                                                                                                                              reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
 
 
Niniejszym, informuj ę, że: 
 
1. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.15.184 z późn. zm.). W skład ww. 
grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty: 

 
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 

 
2. Nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U.15.184 z późn. zm)*), 
 
 
 
 
 
.......................................    …………………………………….    
 miejscowość, data             (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
        do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* -wypełniamy pkt. 1 lub 2 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 

WYKAZ OSÓB  
 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
 

Lp. 
Imi ę i 

nazwisko 

Wykształcenie, 
doświadczenie, 

kwalifikacje 
zawodowe 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych 

funkcji w budownictwie 
nr uprawnień oraz 

nr ewidencyjny izby 
samorządu 

zawodowego 

w specjalności 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
Podstawą do dysponowania powyższą osobą jest……………………………… (np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, zobowiązanie innego podmiotu itp.) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja ………………...…………… oświadczam, że osoby wymienione w powyższym wykazie 

(imię i nazwisko)                    

będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia oraz posiadają wymagane 
uprawnienia. 

 
 
 
.......................................    …………………………………….    
 miejscowość, data             (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
        do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

             

ISTOTNE POSTANOWIOENIA UMOWY 
 
 
 zawarta  w  dniu  2016 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu IX 
Wydział Gospodarczy KRS za Nr 0000162254,          NIP: 668-00-00-082, kapitał zakładowy: 
53.226.000 zł, reprezentowane przez: 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
a   
pod nazwą: 
z siedzibą  
NIP , REGON: 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Prace wykończeniowe w budynku usługowym przy      
ul. Dąbrowskiego 12A w Turku należącym do PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku ”, 
prowadzonego zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki Regulaminem udzielania zamówień 
sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o 
następującej treści:  

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania zadanie p.n. 
„Prace wykończeniowe w budynku usługowym przy ul. Dąbrowskiego 12A  w Turku 
należącym do PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku ” w zakresie szczegółowo 
określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej oraz 
ofercie Wykonawcy.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 
rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów 
wymienionych w ust.1. oraz zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania odbioru 
dźwigu, jego rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego 
(UDT). Koszty związane z odbiorem przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką 
rewizji ponosi Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich 
niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień w  tej kwestii udzieli Wykonawcy 
Zamawiający. 

 
§ 2 

 
Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres robót: 

    
1.  roboty tynkarskie, malarskie i posadzkarskie, 
2.  dostawę i montaż platformy poruszającej się po torze krzywoliniowym, 
3.  roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. 
 

 
§ 3 

1
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1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów (nowych) dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.14.883 j.t.) 
oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. 

4. Ewentualne materiały z rozbiórki winny być usunięte (na koszt Wykonawcy) poza teren 
budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                              

( Dz.U.2013.21 ze zmianami) 
§ 4 

 
1. Termin przekazania terenu budowy strony ustaliły do 3 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik 
budowy oraz dokumentację projektową  w ilości 1 egzemplarz. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – do 3 dni od terminu przekazania 
terenu budowy. 

 
§ 5 

 
Zamawiający upoważnia niniejszą umową Pana ……………………………………………. do 
przekazania Wykonawcy placu budowy.  

 
 

§ 6 
 

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy strony ustaliły w następujący 
sposób: 

 
Etap I  –   roboty tynkarskie, wykonanie wylewek, wykonanie luksferów   - prace należy 
                 Wykonać od dnia podpisania niniejszej umowy  do 15 października 2016 r. 
Etap II   - roboty malarskie, położenie płytek  dostawa i montaż platformy poruszającej się po  
                  torze  krzywoliniowym roboty- prace należy wykonać  między 15 listopada     
                  2016  r.  a 31 grudnia 2016 r.            
Etap III -  roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu – prace należy wykonać  
                  między 15 kwietnia 2017  a  31 maja 2017 r. 
                  

§ 7 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 
strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ….. PLN, (słownie złotych:  
złotych 00/100 ) plus  % podatek VAT ….. PLN, (słownie złotych:  złotych 00/100 ) co 
łącznie stanowi kwotę brutto ….. PLN (słownie złotych:  złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 określone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy z 
dnia ………... 

3. Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej:  
1) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość 
wykonanych robót; 
2) zorganizowanie we własnym zakresie placu budowy (prąd, woda, ogrzewanie i inne 
media , drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu;  
3) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegającego do budowy tj. 
usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych  robotach, naprawa szkód 
wynikłych w wyniku realizowanych robót (wypłata ewentualnych odszkodowań); 
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4) koszt pracy sprzętu i rusztowań dla wykonania przedmiotu umowy;  
5) zabezpieczenia wymagane przepisami BHP; 
6) należyte zabezpieczenie terenu budowy: 
7) obsługę geodezyjną i wykonanie 6 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej   
złożonej do formatu A4 + kopia szkicu z wydrukowanymi współrzędnymi.  
8) koszty związane z  odbiorami wykonanych robót ; 
9) koszty związane z wykonaniem badań i prób; 
10) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej – po 2 egz. dla każdej branży. 
11) koszt składowania gruzu, śmieci na wysypisku śmieci; 
12) ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu, energii cieplnej i wody.  
13) ewentualny koszt związany z ochroną obiektu od momentu spisania protokołu 

odbioru robót. 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, dokumentacją 

projektową oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez 
zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji projektowej, zgodnie z 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę  podaną  w ofercie, która jest ceną ryczałtową.   

 
§ 8 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy rozliczone 

będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o 
protokół odbioru robót każdego z etapów prac. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty jej 
otrzymania.  

3.  W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do  
zapłaty  ustawowych odsetek za opóźnienie. 

4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego tytułem przelewu środków 
finansowych na konto Wykonawcy. 

5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, (w ciągu 4 dni od dnia podpisania niniejszej umowy) której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i jej zmiany. 

6. Zamawiający zastrzega sobie 3 dniowy  termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 
zmian. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian.(w ciągu 4 dni od 
dnia ich podpisania)  

8. Podstawą do wystawienia faktury, w przypadku wykonania robót z udziałem 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jest: 

 
1. zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur (potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), będących podstawą do wystawienia 
faktury przez Wykonawcę, 

2. kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu 
zapłaty Podwykonawcy i Dalszym Podwykonawcom należnego wynagrodzenia, 
potwierdzonego przez Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszych Podwykonawców 
za zgodność z oryginałem,  

3. oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o otrzymaniu od 
Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, w związku z 
realizacją przedmiotu umowy. 
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9. Wartość robót wykonanych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 
(wyszczególnionych w fakturach wystawionych dla Wykonawcy) nie powinna w znacznym 
stopniu odbiegać od wartości robót wykazanych w ofercie przez Wykonawcę do wykonania 
przez Podwykonawców. W przeciwnym wypadku, Zamawiający wystąpi o udzielenie 
stosownego wyjaśnienia przez Wykonawcę. 

10. Brak załączonych do faktury wystawionej przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa 
w ust. 8 skutkuje odesłaniem przez Zamawiającego faktury bez zapłaty. 

11. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest 
uzupełnić fakturę o wymagane dokumenty i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Termin 
płatności faktury liczy się wówczas od dnia doręczenia Zamawiającemu uzupełnionej 
faktury o wymagane dokumenty. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury, lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał całość robót siłami własnymi, wszelkie 
zapisy w niniejszej umowie odnośnie do podwykonawców nie mają zastosowania. 

 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy 
technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót, 
2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 
projektowej, 
3) odstąpienie od wykonania części robót w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie części robót nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na 
wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy 
oraz zmiany wynagrodzenia.  

3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zgodę na wykonanie 
rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej podając 
uzasadnienie i przyczynę wraz z podaniem różnicy kosztów rozwiązania zamiennego w 
stosunku do rozwiązań projektowanych.  

4. Wniosek o którym mowa w ust. 3 nie może być sprzeczny z zapisami podanymi w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

 
§ 10 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w 
terminie określonym w niniejszej umowie, 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:    
1) wykonanie czynności wymienionych m.in. w art. 21 i w art. 22 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz.U.16.290, 
2)wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z 
uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB, 
3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z STWiORB, 
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4)skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i ostatecznego 
robót, 
5) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się użytkowania, 
6) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz 
terminie odbioru robót zanikających, 
7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach, 
9) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w 
umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 
obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) Umowa, 
2) STWiORB, 
3) Dokumentacja projektowa, 
4) Oferta Wykonawcy. 

 
§ 11 

 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

 
§ 12 

 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz.U.16.290 oraz udostępnienia im danych i 
informacji wymaganych ta ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w 
okresie realizacji przedmiotu umowy. 
 
 

§ 13 
 

1. Zamawiający wyznaczy Pana ……………………………….. jako osobę do kontaktów z 
Wykonawcą.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.   

 
§ 14 

 
Wykonawca ustanawia ………………………………………….. jako kierownika budowy. 
 

§ 15 
 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania wykonanych robót (etap I,  
II i III  odrębnie). 

2. Zamawiający wyznacza odbiór robót w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia o ich 
zakończeniu. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiający może 



 19

odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 
4. Wszelkie czynności wykonywane podczas odbioru, a także termin wyznaczony na 

usunięcia wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli stron. 

5. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. 

6. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
1) Wykonawca przygotuje na dzień zgłoszenia gotowość do odbioru świadectwa jakości, 
atesty, aprobaty, operaty i inne niezbędne  dokumenty wymagane do odbioru. 
Dokumenty te winny być dostarczone wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do siedziby 
Zamawiającego. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
 

§ 16 
 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o 
       którym mowa w § 7 ust. 1, niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 7 ust. 1, niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony 
od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 19 
umowy, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłuższej niż 5 dni – w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia netto, o którym mowa w  § 7 ust. 
1, niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w  
wysokości  10 % wynagrodzenia  netto, o  którym  mowa  w § 7 ust. 1  niniejszej umowy,  

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 17 – karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w  § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów o których mowa w §15 ust.6 pkt.1 w wysokości 
0,3% wynagrodzenia netto, o którym mowa  w § 7 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z faktur ewentualnych kar umownych. 
3. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -w 
wysokości 10 %  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.  
Kara nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w  
§ 19  ust. 1 niniejszej umowy. 

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego  wysokość kar  
      umownych do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody  i  utraconych korzyści.   
                                        

                                                                     § 17 
 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:  
- branża: 
- branża: 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 
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3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o których mowa w  § 6 
niniejszej umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  
 

§ 18 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ….. m-cy. 
Strony rozszerzają okres i roszczenia z rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający 
może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu 
umowy, bez stwierdzenia wad; 

b) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy (gdy wystąpią), 

c) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 
ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na 
koszt Wykonawcy.  

 

§ 19 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 
1 niniejszej umowy, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa trwała dłużej niż 5 dni, 
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu części umowy. 
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 
umową, 
5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
− Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, 
− Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności, za które nie odpowiada, nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 
robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 
4) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 3 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 
terminie określonym w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 
2) odkupienia wg cen, za które zostały nabyte: materiałów, konstrukcji lub urządzeń 
zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 
3 pkt 2, w terminie 21 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury, 
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 3 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 20 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  
1) roboty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

 
§ 21 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.16.290. 
2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem tych określonych w umowie, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach 
wyszczególnionych w niniejszej umowie i w przypadku wystąpienia zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają 
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których 
Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich 
przezwyciężyć i im przeciwdziałać.  

3. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: 
1. w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i 

uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
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2. zmian dokumentacji projektowej, 
3. wystąpienia innych robót nie przewidzianych przedmiotową umową, 

mogących mieć wpływ na pierwotny czas wykonywania przedmiotu umowy, 
4. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 
5. z powodu siły wyższej, 
6. w przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

powodujących, że wykonanie robót lub ich części ze względów 
technologicznych w tych warunkach jest niemożliwe. 

7. w przypadku wykonania robót zamiennych. 

W wyżej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu o 
okres, w którym roboty będące przedmiotem zamówienia nie mogły być prowadzone. 
Jednakże we ww. sytuacjach Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do 
wykonywania robót, w których zakresie przeszkody nie wystąpiły. 

4. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z 
części zakresu robót określonej w dokumentacji projektowej lub zastosowania rozwiązań 
zamiennych w dokumentacji projektowej. 

5. Dopuszczalne są również zmiany w umowie: 

1. w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robót, 
uzasadnionej przez Wykonawcę, 

2. w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie 
może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; 

3. w przypadku zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja 
przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 

6. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień 
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
wykonawcy, chyba że przewidziano dokonanie takiej zmiany w niniejszej umowie.  

7. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.    

 
§ 22 

 
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy. 
2. Umowa niniejsza zawiera …..   ponumerowanych i parafowanych stron. 

   
 
            WYKONAWCA:                                                       ZAMAWIAJĄCY            
 
 

 


