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SPECYFIKACJA  

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

 

 

„Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego PGKiM  

Sp. z o.o. oraz  sali bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej przy    

ul. Polnej 4 w Turku” 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Polna 4, 62-700 Turek, kapitał  zakładowy: 57 470 000 zł, 

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział IX pod numerem KRS: 

0000162254. 

 

 

2. Tryb udzielania 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. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

   1.Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego 

i sali bankietowej z zapleczem zgodnie z załączonym projektem. 

Przedmiotowy budynek składa się z dwóch części: administracyjno-socjalnej 

zlokalizowanej od strony zachodniej i sali bankietowej z zapleczem, zlokalizowanej 

od strony wschodniej. Część administracyjno-socjalna jest dwukondygnacyjna, 

podpiwniczona natomiast sala bankietowa z zapleczem jest jednokondygnacyjna, 

niepodpiwniczona. 

W budynku administracyjno-socjalnym ściany są ocieplone styropianem gr. 10cm, 

natomiast sala bankietowa z zapleczem nie jest ocieplona. 

      2.W zakres prac wchodzi między innymi : 

- przebudowa opasek i chodników przy budynkach, 

- utwardzenie placu z kostki brukowej przed wejściem do sali bankietowej, 

- zabudowę zejścia do piwnicy w budynku administracyjno-socjalnym od 

                          strony południowej, 

- przebudowa zadaszenia nad wejściem głównym do budynku administracyjno-  

  Socjalnym, 

                 - demontaż i montaż parapetów zewnętrznych, rur spustowych, drabinek 

                    wejściowych na dach, instalacji odgromowej,  

           -  remont kominów i pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku 

              administracyjno- socjalnym, 

- docieplenie ścian w budynku administracyjno-biurowym styropianem o   

  grubości 10 cm, 

- docieplenie ścian w budynku sali bankietowej z zapleczem  

styropianem o grubości 18cm (Inwestor jest w posiadaniu i przekaże 

wybranemu wykonawcy  54 m3 styropianu do ocieplenia sali 

bankietowej) 

  3.Szczegółowy zakres robót znajduję się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze   

     do kosztorysu. 

4. Zamawiający informuje, iż wybranemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy 

protokolarnie przekazany zostanie styropian w ilości i jakości określonej w przedmiarze 

robót.  

 

 



Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Numer CPV Opis 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45410000-4 Tynkowanie 

45262120-8 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 

4. Warunki gwarancji 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na 

wykonane roboty budowlane.  

 

5. Okres wykonywania umowy  

 

Przedmiot zamówienia określony w pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia należy 

zrealizować w odniesieniu do budynku administracyjno-socjalnego do                                    

30 czerwca 2019 r natomiast termomodernizację budynku sali bankietowej do                   

30 sierpnia 2019 r. 

 

6. Informacje o dokumentach jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu   

warunków o niewykluczeniu z postepowania: 

 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SWZ.  

2. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik 

nr 3 do SWZ. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do  ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

4. Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 

5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w oryginale, 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4). Przez dysponowanie bezpośrednie 



należy rozumieć samodzielne dysponowanie przez wykonawcę daną osobą fizyczną 

na podstawie różnych stosunków prawnych (np. umowy cywilnoprawnej lub umowy o 

pracę). 

Wykaz Wykonawca składa na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz  dysponowania  potencjałem  technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca  spełni warunek jeśli 

będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290) do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika budowy o specjalności: 

konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej, 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

     z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 

1. Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie 

oświadczeń i dokumentów (poza ofertą ta jedynie drogą pisemną)  może odbywać się 

faxem, drogą pisemną lub drogą elektroniczną.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SWZ tj. DGK-GRAIZ-SG/16/2019. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:  

zamowienia@pgkim-turek.pl, a faksem na  nr +48 63 278 41 51. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 

bądź adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym  upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed  upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

 

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

- w sprawach dotyczących zamówień publicznych 

 

Sebastian Gałczyński  – Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, 

tel. (063) 28 00 307, w godz. 7.00 – 15.00, 

 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 



 

Arkadiusz Piekarski  – Wydział Energetyki Cieplnej, tel. (063) 28 00 337,                                

w godz. 7.00 – 15.00 

 

9. Termin związania ofertą. 

 

30 dni od terminu składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej SWZ. Wraz z ofertą złożyć należy wypełniony przedmiar robót.   

Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

Wszystkie strony powinny być ponumerowane. 

  Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany 

powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Termomodernizacja 

budynku administracyjno-socjalnego PGKiM Sp. z o.o. oraz sali bankietowej wraz z 

zapleczem usytułowanej przy  ul. Polnej 4 w Turku Nie otwierać przed dniem 

07.02.2019 r. przed godz. 10.00 ” do siedziby Zamawiającego na adres: PGKiM Sp. z 

o.o. ul. Polna 4, 62-700 Turek. 

W przypadku załączenia kopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono 

z dokumentów załączonych do oferty. 

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu ofert 

przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczętowane i 

dostarczone w zamkniętej zapieczętowanej kopercie z napisem „.Termomodernizacja 

budynku administracyjno-socjalnego PGKiM Sp. z o.o. oraz sali bankietowej wraz z 

zapleczem usytułowanej przy  ul. Polnej 4 w Turku” i oznaczonej dodatkowo napisem 

„zmiana” lub „wycofanie”. 

Wykonawcy nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko 1 ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści 

SWZ. 

 

11.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój nr 

20 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2019 r. do godz. 9.30 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 tj. ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój 

nr 19 dnia 07.02.2019 r. o godz. 10.00. 

 

 

 



12. Opis sposobu obliczania cen. 

  

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty 

niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania zamówienia. 

Cena ofertowa za wykonanie zamówienia powinna być podana liczbowo i słownie. W 

formularzu ofertowym należy podać cenę bez podatku od towarów i usług (netto), 

wysokość podatku od towarów i usług oraz cenę wraz z podatkiem od towarów i usług 

(brutto) za wykonanie zamówienia. 

      Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i   

      nie  będą podlegały zmianom. Cena podana w ofercie  jest ceną ryczałtową. 

 

Dla swej ważności oferta winna zawierać zarówno wypełniony formularz ofertowy 

jak i wypełniony kosztorys ofertowy. 

 

13. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

           Cena (koszt) -100 % (waga kryterium)  

 

    Ocena w zakresie kryterium oceny „cena (koszt)” zostanie przeprowadzona z  

wykorzystaniem poniższego wzoru: 

                          

=
 C

 C

OB

NKC

100 pkt x waga kryterium 

 

     gdzie: 

 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cenowym. 

CN - najniższa zaoferowana cena oferty, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu, obliczona zgodnie z  wzorem podanym w SWZ 

COB – cena oferty zaoferowana w ofercie badanej,  obliczona zgodnie z    wzorem 

podanym w SWZ 

       

         100% – waga kryterium    

                                                                                                      

       100 pkt - maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu                                               

 

14. Wymagania dotyczące wadium:  

 

        W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium. 

 

 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

        Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

16. Środki odwoławcze. 

 



1. Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zamawiającego skarga na 

jego czynności w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy. 

2. Skarga przysługuje w terminie 3 dni  roboczych od daty doręczenia ogłoszenia 

o wyborze oferty. 

3. W skardze Wykonawca przedstawia 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. Zamawiający po rozpatrzeniu skargi: 

- skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia, 

- skargę odrzuca jeśli było wniesione po terminie, 

 - uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem      

postępowania albo powtórzeniem czynności oceny ofert. 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje , że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek:   

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek jest Pani 

Karina Izydorkiewicz, kontakt: tel. 63 28 00 307, e-mail iod@pgkim-turek.pl ; 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 

postępowaniu przetargowym na „Termomodernizacja budynku administracyjno-

socjalnego PGKiM  Sp. z o.o.  oraz sali bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej 

przy ul. Polnej 4 w Turku”, nr post. DGK-GRAIZ/SG-16/2019 prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego;         

▪ odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, 

▪  dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

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

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

mailto:iod@pgkim-turek.pl


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

– skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołów oraz jego załączników; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

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

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

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

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

lub państwa członkowskiego;   

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

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

narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

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

 

18.  Załączniki do SWZ 

 

Załącznik nr 1– wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie  

                      zamówienia 

Załącznik nr 4 – wykaz  osób 

Załącznik nr 5 – wzór umowy 

Załącznik nr 6  - przedmiar robót 

Załącznik nr 7- dokumentacja projektowa  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SWZ  
 

 

........................................... 
              (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.: 

 

 „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego PGKiM                   

Sp. z o.o. oraz  sali bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej przy                             

ul. Polnej 4 w Turku” 
 

 

  Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości: 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………….) 

 

w tym: 

a) wartość netto ………………………….zł 

b) __ % podatek VAT ……………….………… zł. 

 

Wartość robót termomodernizacyjnych budynku administracyjno-socjalnego- 

…………………………………………………. – cena brutto  

Wartość robót termomodernizacyjnych budynku sali bankietowej      

…………………………………………………. – cena brutto           

 



1. Oświadczamy, że wyżej  podana cena ofertowa obejmują całość robót opisanych w   

warunkach szczegółowych  zamówienia. 

2. Roboty objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonywać w terminach określonych w 

pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia tj  – do 30 czerwca 2019 r. budynek 

administracyjno-socjalny i do 30 sierpnia 2019 r. budynek sali bankietowej. 

3. Zobowiązujemy się udzielić określonej w pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia                   

36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane stanowiące 

przedmiot zamówienia.  

 4. Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się z warunkami szczegółowymi zamówienia, nie wnosimy 

do nich  zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania   oferty. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  

    warunkach szczegółowych zamówienia tj. 30 dni. 

6. Oświadczamy, że  zawarty  w  warunkach  szczegółowych  zamówienia  projekt  umowy   

    został przez nas w pełni  zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku  wyboru   

    naszej  oferty, do zawarcia umowy na wyżej  wymienionych warunkach , w  miejscu i  

    terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego.  

7. Oświadczamy, że roboty  będące przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać  

    samodzielnie/część robót powierzyć podwykonawcy:  

 

8. Wykaz robót budowalnych  których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

                                    do SWZ 

 
 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu w trybie przetargu 

nieograniczonego postępowania na wykonanie zamówienia pn: 

  

 

 „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego PGKiM                   

Sp. z o.o.  oraz sali bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej przy                             

ul. Polnej 4 w Turku” 

 
 

 

oświadczamy, że: 

 

1. 1.   Posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. 

 

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania prac lub czynności będących przedmiotem 

zamówienia. 

 

3. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz  dysponujemy potencjałem  

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    

      zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..    ………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                                    (podpis osoby lub osób uprawnionych do      

                                                                                                                                                                reprezentowania Wykonawcy) 
  

 

 

 

 

 

 



          Załącznik nr 3 

           do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE O NIEWYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 
Po zapoznaniu się z podstawami wykluczenia wskazanymi poniżej oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania  
 

1. Z ubiegania się 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. Nr 197, poz. 1661), 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 

Załącznik nr 4 

                                                                                                   do SWZ 

 

 

......................................., .................................. 

                                                                                                                                                                                                

miejsce                          dnia      

 

 
 

WYKAZ OSÓB  

którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

złożony w związku z postępowaniem przetargowym pn. 

 

„Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego PGKiM  

Sp. z o.o. oraz  sali bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej przy    

ul. Polnej 4 w Turku” 
 

Imię i nazwisko 

Zakres 

wykonywanych 

czynności (funkcja) 

Doświadczenie, kwalifikacje, 

wykształcenie, uprawnienia 

Informacja o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

 

Kierownik budowy 

o specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej lub 

równoważnej 

 

……….. lat doświadczenia  w 

sprawowaniu samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie,  

 

 

Wykształcenie  

 

……………………………… 

 

 

Nr uprawnień:  

……………………………… 

 

 

Dysponuję na podstawie:  

 

umowy ……………….……..* 

 

Wraz z wykazem osób złożyć należy kopię uprawnień wskazanej w załączniku osoby  

potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

 

UWAGA:  

* Np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, innego typu umowa.  

 

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

                  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 
 

 

pieczęć wykonawcy 



Załącznik nr 5 

                             do SWZ 

UMOWA  

 

W dniu ………….  roku w Turku pomiędzy  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek,  

zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS za Nr 

0000162254 , NIP: 668-00-00-082, kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł, reprezentowanym 

przez: 

…………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą 

 

 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku administracyjno-

socjalnego PGKiM  Sp. z o.o.  oraz sali bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej przy       

ul. Polnej 4 w Turku”,  prowadzonego zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania zadanie p.n. 

„Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego PGKiM  Sp. z o.o. oraz  sali 

bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej przy  ul. Polnej 4 w Turku” w zakresie 

szczegółowo określonym w dokumentacji projektowej. 

 

§ 2 

 

 1. Zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej, uszczegółowiony 

w przedmiarach robót. 

 2. Roboty  budowlane będą wykonywane w czynnym budynku biurowym w związku z 

powyższym Wykonawca maksymalnie ograniczy wszelką uciążliwość związaną z 

prowadzeniem robót. Teren budowy zostanie zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. Harmonogram robót zostanie uzgodniony z zarządcą obiektu. 

 

§ 3 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów nowych, dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

2. Zamawiający ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy  protokolarnie przekaże Wykonawcy 



styropian w ilości i jakości określonej w przedmiarze robót.   

3. 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. z 2016 roku, 

poz. 1570 ze zm.), i art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Materiały z rozbiórki winny być usunięte (na koszt Wykonawcy) poza teren budowy przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 

1987 ze zm.). 

 

§ 4 

 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, 

natomiast dokumentację projektową w ilości niemniejszej niż 2 egzemplarze Zamawiający 

przekaże w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 12 dni od dnia 

przekazania terenu budowy. 

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy strony ustaliły do dnia                                      

30 czerwiec 2019 r. – budynek administracyjno-socjalny oraz 30 sierpień 2019 r. 

budynek sali bankietowej z zapleczem. 

 

§ 5 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie netto Wykonawcy wynosi: 

a) budynek administracyjno-socjalny 

........................................................(słownie) plus suma równowartości obowiązującego 

podatku VAT.........................................zł 

(słownie złotych) z tego ….% stanowi kwotę ……………………zł i ….% stanowi kwotę 

…..………..………….. zł   razem wynagrodzenie brutto ................................zł   za  

b) budynek sali bankietowej z zapleczem 

........................................................(słownie) plus suma równowartości obowiązującego 

podatku VAT.........................................zł 

(słownie złotych) z tego ….% stanowi kwotę ……………………zł i ….% stanowi kwotę 

…..………..………….. zł   razem wynagrodzenie brutto ................................zł   za  

                                             

3. Wysokość wynagrodzenia nie podlega waloryzacji. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu 

umowy oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz 

niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 



5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawienia faktur VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że do obliczenia wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2 

uwzględnił ewentualne zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki 

godzinowej w czasie trwania umowy. 

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy rozliczane 

będzie na podstawie dwóch faktur VAT (odrębna faktura dla każdego budynku) 

wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego  robót dla 

każdego budynku. 

2. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy. 

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

otrzymania. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego tytułem przelewu środków 

finansowych na konto Wykonawcy. 

§ 7 

 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

a) Wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a 

niewyszczególnionych w przedmiarze robót, 

b) Wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej, 

c) 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. 

 

§ 8 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Przekazanie terenu budowy, dzienników budowy oraz dokumentacji projektowych w 



terminie określonym w § 4 ust. 1, 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Wykonanie czynności wymienionych w art. 21a i w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

b) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowe  

c) kontrola jakości materiałów i robót 

d) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

e) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót, 

f) 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, 

g) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, 

h) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

i) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach, 

j) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

k) opracowanie projektów organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłożenie oraz pozostawienie 1egz . Zamawiającemu, 

l) informowanie właścicieli nieruchomości o utrudnieniach w dojeździe do posesji z 3-

dniowym wyprzedzeniem, 

m) uczestniczenie w naradach budowy zwoływanych przez Zamawiającego. 

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) Dokumentacje projektowe i dokumentacja, 

3) Oferta Wykonawcy 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 



2. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.2 nie 

później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową /robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 

braku kierownictwa budowy /robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, których mowa w ust.1, 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

5. Osoby, o których mowa w ust.3 i ust.4 niezwłocznie dostarczą Zamawiającemu 

zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art.12 ust.7 i w art.41 ust.4 pkt1 ustawy 

Prawo budowlane. 

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 10 

 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, oraz 

innym instytucją/pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający wyznaczy do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia. 

2. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust.1, o dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana ta winna być dokonana w dzienniku budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

 

 



§ 12 

 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..................... 

2. Osoba wskazana w ust.1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

 

§ 13 

 

1. Strony ustalają następujący tryb końcowego odbioru robót: 

a) Kierownik budowy będzie zgłaszał zakończenie robót wpisem w dzienniku budowy i 

zawiadomi niezwłocznie o dokonaniu takiego wpisu Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót, po potwierdzeniu 

zakończenia robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektorów nadzoru 

załączając do pisma kserokopię z dziennika budowy (z wpisami kierownika budowy, 

kierowników robót, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektorów nadzoru). 

c) Wykonawca w terminie do 7 dni od terminu zakończenia robót zawiadomi Zamawiającego w 

formie pisemnej o gotowości do odbioru robót. 

d) Zgłaszając gotowość do odbioru, Wykonawca dostarczy wraz z pismem przewodnim 

wszystkie dokumenty, o których mowa w art.57 ustawy Prawo budowlane, dokumentację 

powykonawczą wraz z kosztorysem powykonawczym różnicowym, z wyjątkiem 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

e) Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór wciągu 7 dni od daty zawiadomienia na 

piśmie przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, o której mowa w ust.1pkt c), 

zawiadamiając Wykonawcę o terminie odbioru na piśmie. 

f) Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty jego rozpoczęcia. 

g) Jeżeli odbiór zostanie dokonany, za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień 

zakończenia robót. 

h) Zamawiający nie rozpocznie procedury odbioru w przypadku, gdy Wykonawca zgłaszając 

gotowość do odbioru, nie dostarczy dokumentów, o których mowa w ust.1,pkt d),  

i) Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

− Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

− Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

• Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

• Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 



j) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

a) Wykonawca przygotuje na dzień zgłoszenia gotowość do odbioru dokumenty określone 

ust.1pkt d) oraz niezbędne świadectwa jakości, atesty, aprobaty, operaty i inne dokumenty 

wymagane do odbioru końcowego. Dokumenty te winny być dostarczone wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru do siedziby Zamawiającego. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

c) 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. 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 5 ust. 2, lit. a lub b niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 5 ust. 2, lit. a lub b  niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 

umowy; 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 

niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a lub 

b , niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy; 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości    

10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a i b  niniejszej umowy; 

e) jeżeli  roboty objęte  przedmiotem  niniejszej umowy będzie wykonywał  podmiot  inny  niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z 

procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w  § 5 ust. 2 lit a lub b  niniejszej umowy; 

f) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 

niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a i b niniejszej umowy; 

g) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, których mowa w §13 ust.1 pkt d) w wysokości 

0,05% wynagrodzenia netto, którym mowa w  § 5 ust.1 lit. a lub b niniejszej umowy, za 

każdy dzień opóźnienia; 

Wysokość kar umownych określonych w pkt. a), b), c), g) oraz w § 22 ust. 4 łącznie nie 



może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 2  lit. a i b 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury ewentualnych kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 2 

umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 

10 % wynagrodzenia netto, o którym  mowa  w  § 5 ust. 2  niniejszej  umowy. 

Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 

18 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 15 

 

 1. Wykonawca wykona z udziałem Podwykonawców następujące roboty: 

 a) ......................................... 

 b) ......................................... 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

lub Dalszego 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 § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców jak za swoje własne. 

 

§ 16 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …........... 

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. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane przez potrącenie w 

pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy. 

 

 

§ 17 

 

Strony nie ustalają  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

 

§ 18 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) 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, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu 

umowy i przerwa trwała dłużej niż 10 dni, 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

d) 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 wykonanej części umowy. 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacjami projektowymi i dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową. 

f) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 



a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

b) 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, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

d) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. c) Wykonawca z udziałem 

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, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 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: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 

określonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy, 

b) odkupienia wg cen, za które zostały nabyte: materiałów, konstrukcji lub urządzeń 

zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt. 

b), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 19 

 

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

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Wykonawca na dwa dni przed terminem przekazania terenu budowy, zgodnie z § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których 

mowa w ust.1. 

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 1. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

§ 20 

 

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

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 



2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w niniejszej umowy, 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: 

a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

c) w przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących, że 

wykonanie robót lub ich części ze względów technologicznych w tych warunkach nie jest 

możliwe; 

d) z powodu siły wyższej; 

e) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót; 

f) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji 

robót; 

g) w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy leży w interesie Zamawiającego. 

W wyżej wymienionych przypadkach, za wyjątkiem pkt. g),termin wykonania umowy może 

ulec wydłużeniu o okres, w którym roboty będące przedmiotem zamówienia nie mogły być 

prowadzone, w przypadku zlecenia robót dodatkowych o czas ich wykonania, a robót 

zamiennych w przypadku ich czasochłonności większej od robót podstawowych, o zaistniałą 

z tego tytułu różnicę. Jednakże w   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: 

a) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osobę o równoważnych uprawnieniach jak 

określone w SWZ; 

b) w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robót, uzasadnionej 

przez Wykonawcę; 

c) wprowadzenia Podwykonawcy, w przypadku, gdyby Wykonawca z przyczyn od niego 

niezależnych nie był w stanie wykonać części przedmiotu zamówienia siłami własnymi; 

d) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów; 

e) w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać 



zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; 

f) w przypadku zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja  przedmiotu umowy 

w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 

g) zmiany terminu wykonania umowy (skrócenie lub wydłużenie) w przypadku gdy taka 

zmiana leży w interesie Zamawiającego. 

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 ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z określeniem warunków takiej zmiany. 

7. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do wykonania umowy stosownie do art. 23 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

§ 22 

 

Wszelkie zmiany 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. 

 

§ 23 

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 62-700 przy 

ul. Polnej 4. W PGK i M Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

adres mail: iod@pgkim-turek.pl . Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających.  

 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania, 

usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 



§ 24 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

                  WYKONAWCA:                                          ZAMAWIAJĄCY: 

 


