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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/2022 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dla zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych określonych w art. 
3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
 

„Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy 

Zwycięstwa w Bolesławcu” 

 

 
 

(Użyty w Specyfikacji Warunków Zamówienia skrót „SWZ” oznacza niniejszą Specyfikację) 

(Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia słowo „ustawa”, bez 

bliższego określenia, oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)  

 
 
 

Zatwierdzam 
 

 

 
 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grudzień, 2022 r 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 
 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BOLESŁAWCU SP. Z O.O. zwana 

dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowana przez Prezesa Zarządu. 

 

59-700 Bolesławiec,  

woj. dolnośląskie,  

ul. Chrobrego 3, 

tel. 75 644 81 11, 

e-mail: sekretariat@tbsboleslawiec.pl   

 

Adres skrytki ePUAP:TBSBOLESLAWIEC/domyslna 
 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

http://www.tbsboleslawiec.pl/nowa/index.php/przetargi.html 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W związku z tym zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 

z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES. 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych 

przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu. 
 

4.1.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy, 

zwane dalej dokumentacją. 

4.2.   Zamawiający informuje, że obowiązującym wynagrodzeniem w przedmiotowym 

postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe i dlatego przedmiary robót stanowiące 

załącznik do niniejszej SWZ mają charakter poglądowy i mogą stanowić jedynie 

materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę (nie stanowią 

podstawy obliczenia ceny oferty), w przypadku rozbieżności między Przedmiarem 

robót a Projektem budowlanym i/lub wykonawczym lub Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem 

budowlanym i/lub wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

4.3.   Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

4.4.   Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej 

lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto 

odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

ustawy Pzp a takim odniesieniom nie  towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, 

ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 

technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie 

technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych 

występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez 

mailto:sekretariat@tbsboleslawiec.pl
http://www.tbsboleslawiec.pl/nowa/index.php/przetargi.html
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dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których 

mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy, 
b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie do 18 miesięcy od 

podpisanie umowy. 

 

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 
 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 
 

7. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY 

SKŁADANIA OFERT).  
 

7.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcami, w szczególności składanie pytań, oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt 11), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@tbsboleslawiec.pl   

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. 

1/2022. 
7.2.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 

2415).  
UWAGA:  

 Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z 

uwzględnieniem powyższych Rozporządzeń ani nie muszą być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
 

8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

Emil Zając – w zakresie procedury przetargowej. 
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

Wykonawcy będą związani ofertami 30 dni, to jest do dnia 15 lutego 2023 r. 
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 

Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: 
 

1)  Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty 

należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. 

mailto:sekretariat@tbsboleslawiec.pl
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odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania 

przez wykonawcę, że  są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie 

osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. 

Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, 

ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie 

zamówienia publicznego. FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie 

wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO. 

2)  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 3 do SWZ stanowiący 

oświadczenie dotyczące odpowiednio: 

a) wykonawcy; 

b) każdego ze wspólników - w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka 

cywilna); 

c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje 

się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o 

których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 

ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ). 

3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca 

będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w punktach 18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy 

Pzp Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe 

środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz musi określać w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 

4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) 
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) 

wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do 

oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 
 

5) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna), stanowiące załącznik nr 7 do SWZ. 
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11. ZŁOŻENIE OFERTY. 
 

11.1.  Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza: „Formularz do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. 
11.2.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 

150 MB.  
11.3.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oferta 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą lub na „paczce” 

dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów 

elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP lub RAR) 

zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub 

paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. 
Szczegółowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia Urzędu Zamówień 

Publicznych: „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej”: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-

oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf 

Ofertę należy złożyć w oryginale. 
          Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA. 

W przeciwnym razie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie 

nieprawidłowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia 

ofert. 
11.4.  Wykonawca składa podpisaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania.  
11.5.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
11.6.  Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować.  
11.7.  Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 10.2. SWZ, w 

formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 
11.8.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
11.9.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” 

dostępnej na miniPortalu.  
11.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  
Podpis zaufany to - zgodnie z art. 3 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 

2021 r., poz. 2070) - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierający:  
a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji 

elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, 

obejmujące:  
– imię (imiona);  
– nazwisko; 
– numer PESEL;  

b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu, którego został 

złożony; 
c) czas jego złożenia. 
Podpis osobisty to - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.) - zaawansowany 

podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, 

weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 
 

11.11. Termin składania ofert: do dnia 17 stycznia 2023 r. do godziny 11:00. 
 

Po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert, Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację 

o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 

12. OTWARCIE OFERT. 
 

12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00. 
12.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
12.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; oraz cenach zawartych 

w ofertach. 
 

13. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ W ART. 109 UST. 1 

USTAWY PZP. 
 

13.1. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP. 

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), 

żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp. 
13.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.  

Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których 

mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników – w przypadku 

składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna), żaden podmiot udostępniający 

zasoby, na które powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu. 
13.3. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 

KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. 
Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
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zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835): wykonawca, żaden ze 

wspólników - w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna), 

żaden podmiot udostępniający zasoby, na które powołuje się wykonawca w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 
 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 

 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) ten 

rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 
 

W związku z powyższym cena musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczałtu 

związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz koszty robót, usług i czynności nie ujętych, a 

których wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia i uzyskania założonego efektu końcowego zadania, w szczególności takich jak 

tak: 
a) koszty wszelkiej robocizny, w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 
b) wszystkie koszty materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na 

ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowiska robocze lub poprzez miejsca składowania na placu budowy,  
c) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia 

sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót.  
d) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane 

do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 

podatki od wynagrodzeń,  
e) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę,  
f) koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego,  
g) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i inne tego typu 

urządzenia,  
h) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych w uzgodnieniu 

z użytkownikiem,  
i) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie 

kwalifikowanych jako środki trwałe,  
j) koszty napraw obiektów, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane 

prowadzonymi pracami,  
k) koszty ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, 

odtworzeniowych, wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, 
l) koszty odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru 

gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, 
m) koszty wykonania niezbędnych rusztowań, 
n) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 

ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
o) koszty zabezpieczenia drzew i krzewów na okres wykonywania robót,  
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p) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,  
q) koszty energii i wody,  
r) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz drogi, ulicy i 

sąsiadującej nieruchomości w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robót 

przez Wykonawcę,  
s) cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  
t) koszty sporządzania uzupełniającej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach 

technicznych, rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki 

wykonawcze,  
u) koszty wykonania opracowań wynikających z dyspozycji SWZ;  
v) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę;  
w) koszty płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych, ubezpieczenia budowy 

na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 
x) koszt opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej, 
y) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 

technicznymi i prawnymi a warunkujących odbiór końcowy i przekazanie obiektu do 

użytkowania. 
z) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego 

oraz w przeglądzie końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania rękojmi za 

wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 
 

Zamawiający informuje, że obowiązującym wynagrodzeniem w przedmiotowym 

postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe i dlatego przedmiary robót 

stanowiące załącznik do niniejszej SWZ mają charakter poglądowy i mogą 

stanowić jedynie materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez 

Wykonawcę. 

Kosztorysu ofertowego nie należy składać. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 
 

15. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT. 
 

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:  
1) cena ryczałtowa brutto – 60%; 
2) długość okresu gwarancji – 40%. 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 
(Cmin/Cb * 60%) * 100 + (Gb/24 * 40%) * 100 = liczba punktów 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych; 

Cb – cena oferty rozpatrywanej; 

Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego, 

tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej 

(Przykład: zaoferowano gwarancję 36 miesięcy, więc Gb=0; zaoferowano gwarancję 

37 miesięcy, więc Gb=1; zaoferowano gwarancję 38 miesięcy, to Gb=2; zaoferowano 

gwarancję 60 miesięcy, to Gb=24); 

24 – maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu 

podstawowego, tj. powyżej 36 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji; 
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Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 

36 miesięcy.  

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy.  

36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez 

zamawiającego.  

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM będzie 

traktowany przez zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji. 

Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie 

dodatkowo punktowany. 

100 – stały wskaźnik. 
 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do SWZ.  
Przed jej podpisaniem należy wnieść zabezpieczenie należytego zgodnie zapisami pkt. 34 

SWZ oraz kopię umowy spółki cywilnej lub konsorcjum, określającą wzajemne prawa 

i obowiązki stron regulującą ich współpracę (w przypadku, gdyby najkorzystniejsza oferta 

była złożona przez spółkę cywilną lub konsorcjum). 
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin 

ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. 

O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego. 
 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 
 

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX 

ustawy Pzp oraz poniższych Rozporządzeniach: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania 

przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2453); 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 

kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania 

wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437). 
 

18. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
 

18.1. Posiadanie doświadczenia, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 

polegającego na zakończeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub 

rozbudowie  obiektu użyteczności publicznej, budynku mieszkalnego lub budynku 

zamieszkania zbiorowego zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 4 -6 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.), o 

wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych). W 

przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 

należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP 

na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach 

innych niż PLN). 

 

UWAGA: 
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” 
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18.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia: 

1) kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

2) kierownika robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych, 

3) kierownika robót z uprawnieniami w specjalności w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

4) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń telekomunikacyjnych, 

5) kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

 

UWAGA:  
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2315 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.  
 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). 
 

Zamawiający dopuszcza pełnienie opisanych funkcji przez jedną osobę, o ile posiadane 

przez nią uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności. 
 

19. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.  
 

1) Wykaz robót zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, 

spełniający wymagania określone w punkcie 18 SWZ. 
 

2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SWZ, spełniający 

wymagania określone w punkcie 18 SWZ wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania ww. 

podmiotowych środków dowodowych (wymienione w niniejszym punkcie nr 18 SWZ – art. 

274 ust. 1 Pzp) i w formie określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 128 

ust. 6 Pzp, tj. w Rozporządzeniu „w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy” 

(Rozporządzenie „o dokumentach”). Wykaz usług i wykaz osób będą musiały być 

sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio 

przez: wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”. 
Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia 

powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym 

mowa w punkcie 10.4. SWZ. 
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UWAGA:  
 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych 

warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów, o których mowa 

w punkcie 10.3) SWZ.  
 

20. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

Uzasadnienie niedokonania podziału postępowania na części: 
 

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do 

implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby 

zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do 

dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym 

zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od 

tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie 

zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie 

przewyższającej tzw. progi UE).  
 

Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów: 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. 

Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi 

związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez 

różnych Wykonawców. 
2) Przy tego typu robotach (równoległe wykonywanie prac z różnych branż) nie ma 

możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy 

(przekazany byłby równolegle wielu Wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie 

odpowiedzialności wielu kierowników budowy. 
3) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców nie możliwe byłoby 

jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego 

wykonywania robót przez wielu Wykonawców utrudnione byłoby ustalenie podmiotu 

odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC. 
4) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców opóźnienie jednego 

z Wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów 

inwestycji - zależnych od terminowego wykonania prac przez innego Wykonawcę. 
5) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W 

każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego 

samego rodzaju sprzętu, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, użycie sprzętu 

wyceniłby jednokrotnie. W dokumentacji projektowej wskazane są rozwiązania 

wymagające użycia wielorodzajowego sprzętu budowlanego. 
6) Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby 

poziom wydatków Zamawiającego. 
7) Wykonywanie poszczególnych instalacji przez różnych Wykonawców uniemożliwiłoby 

ustalenie reguł odpowiedzialności gwaranta z tytułu gwarancji. 
8) Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej z części 

postępowania zagroziłoby terminowemu rozliczeniu projektu UE, bowiem nawet realizacja 

pozostałych dwóch części nie zapewniłaby osiągnięcia wskaźników projektu. 

 
Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że 

podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami 

wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem 

względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. 
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Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w 

sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia jest zakresem typowym, 

umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. 

Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek 

rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę 

autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie 

podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. 
 

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH.  

 
Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.  

 

22. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95.   
 

22.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, 

wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której 

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe 

czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki 

cywilnej). 
22.2. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty 

potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

4) inne dokumenty  

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika.  

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony 

zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez 

przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być 

zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. 
22.3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, 

co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy 

upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci 

zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt 

przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. 

Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 
 

23. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 

2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA. 
 

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 
 

24. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 PZP, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA. 
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Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 
 

25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, KWOTA WADIUM.  
 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
 

26. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 

PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 ustawy Pzp, czyli tzw. zamówień „uzupełniających”.  
 

27. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB 

SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB 

SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.  
 

Zamawiający nie wymaga ani odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 
 

28. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.  

 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się 

odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.  
 

29. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

30. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA 

ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121. 

 
Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę. 
 

31. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.  
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

32. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ. 
 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

33. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH 

LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ 

W ART. 93.  
 

Zamawiający nie przewiduje ani wymogu, ani możliwości złożenia ofert w postaci 

katalogów elektronicznych. 
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34. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE. 
 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, 

wniesienia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto 

podanej w ofercie.  
 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 299); 
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o., nr 57 1090 1939 0000 0005 1600 5419. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody, żeby zabezpieczenie było tworzone przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 
 

Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przekazuje zamawiającemu: 
-  w oryginale w postaci papierowej albo  
-  przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu na papierach wartościowych, 

w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@tbsboleslawiec.pl 

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 

15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, 

bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek 

protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego 

jest uzasadnione czy nie. Niedopuszczalny jest zapis „kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w 

miarę wykonywania umowy”. 

 

Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z 

art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Zamawiający wyraża zgodę, żeby zabezpieczenie było tworzone przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 

 

W takim przypadku najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść 

co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający będzie wpłacał kwoty potrącane na 

rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym będzie dokonywał zapłaty faktury. 

Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy 

okresu, na który została zawarta umowa. 

 

35. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONAWSTWO. 
 

35.1. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo 

mailto:sekretariat@tbsboleslawiec.pl
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zamówień publicznych. Poza tym w treściach umów muszą być zawarte zapisy 

zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do 

przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych 

podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 

wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich 

faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 

zamawiającemu - przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym, najpóźniej na 

dzień poprzedzający ostateczną zapłatę - oświadczenia, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. 

Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez 

żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do 

zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących 

podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość.  

35.2. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość brutto 

jest mniejsza niż 10.000,00 zł, bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

 

36. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

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

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Chrobrego 3, 59-700 

Bolesławiec; 
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych 

osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych TBS 

w Bolesławcu Sp. z o.o. pod adresem e mail: sekretariat@tbsboleslawiec.pl lub na 

adres siedziby Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. 

Chrobrego 3, 59-700 Bolesławiec;  
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie 

z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawą 

Pzp) oraz - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu 

podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z 

ustawą Pzp; 
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 

Pzp), osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Leśnej 

oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane Wykonawcy są 

podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty 

świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

(ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu 

uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i 

wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych m.in. 

firma świadcząca usługi serwisowe systemu obiegu dokumentów; 
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

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

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

czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, 

mailto:sekretariat@tbsboleslawiec.pl
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przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a 

w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres 

trwałości projektu; 
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

wykonawcy 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;   
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane; 
8) wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 protokołu oraz jego załączników); 

c) 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). 

9) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22 

531 03 00); 

10) wykonawcy nie przysługuje: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

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

 

 

 

Załączniki do specyfikacji:  
 

1. Umowa (wzór). 
2. FORMULARZ OFERTOWY – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 
3. Wzór oświadczenia odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum 

(w przypadku składania oferty wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej; 

podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przesłanek 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. 

SWZ) oraz art. 109 ust. 1 Pzp (punkt 13.2. SWZ) – do wypełnienia odpowiednio przez: 

wykonawców; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty 

wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej; podmiotów, na zasoby których 

powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

i załączenia do oferty. 
4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty. 
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5. Wykaz robót, 
6. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
7. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna) – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 
Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego: Dokumentacja stanowi załącznik do 

ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

http://www.tbsboleslawiec.pl/nowa/index.php/przetargi.html 

 

http://www.tbsboleslawiec.pl/nowa/index.php/przetargi.html
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WZÓR UMOWY                                                                      Załącznik nr 1 do specyfikacji 
 

UMOWA Nr …………………..  
zawarta w dniu ........................ w Bolesłąwcu pomiędzy: 
Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o., reprezentowaną przez Emila 

Zająca – Prezesa Zarządu, z siedzibą w Bolesławcu, ul. Chrobrego 3, 59-700 Bolesławiec, 

Numer NIP: 612-16-01-078, Numer REGON: 230889515, zwaną dalej Zamawiającym 

a 

firmą:............................................................................................................................ 
z siedzibą 

...................................................................................................................... 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ….....…................................., Wydział 

.............. pod numerem ..........................., PESEL: .................................., 

NIP: ...................................., zwaną dalej ‘Wykonawcą’, którą reprezentują: 
............................................................................................................................ 
........................................................................................................................... 
 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej: ustawa Pzp, 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod numerem 

....................., o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy 

ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu.  
2. Roboty zostaną wykonane według załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa 

budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 

zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami 

zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 

w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i 

interesu publicznego. 
 Będą to, przykładowo, okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów; 
c) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się 

niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem 

technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem 

modernizowanego/ przebudowywanego/ remontowanego obiektu lub dostępnością 

materiałów budowlanych, urządzeń, technologii. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt 

powinny posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, 

które stanowiły podstawę wyboru oferty. 
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Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 

obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 
7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, 

w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 
a) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy, opracowanego metodą 

kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji 

uregulowanej w § 14 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych 

robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  

art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 3 

niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalają, że w sprawie metod kosztorysowania 

obiektów i robót budowlanych będą stosować metody określone treścią rozporządzenia 

Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, że obowiązywało 

ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.; 
b) harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, po uzgodnieniu jego treści z 

Zamawiającym  
Harmonogram musi uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem 

zamówienia oraz musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne 

do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy i części 

elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem 

terminów realizacji każdego z tych elementów i części elementów. 
Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu w ww. terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian. 

W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części 

przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one 

stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do 

wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, 

o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 
 Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących 

górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 

Podwykonawców wykonujących daną część  zamówienia. 

c) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez okres realizacji umowy, o 

którym mowa w §11 niniejszej umowy, opiewającego na sumę nie mniejszą niż kwota 

100 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego, w wysokości: 
Cena netto: ............................................................................................. zł 
słownie złotych: ........................................................................................... 
podatek VAT w wysokości 23%, tj.: .......................................................... zł 
słownie złotych: ........................................................................................... 
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): ................................................ zł 
słownie złotych: ........................................................................................... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej 
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niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których 

nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 

ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 
3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec 

zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi 

koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

zorganizowania, zagospodarowania i  późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane 

z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót 

rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów 

pochodzących z rozbiórki, ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji 

i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób 

obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 

ust. 6 niniejszej umowy.  
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług - do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie 

zmiany stawki podatku od towarów i usług naliczana będzie nowa stawka. 
 

 

§ 3  
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 

455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 

umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania 

oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym 

paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego 

umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności 

potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten 

musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót 

musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. 

Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 

wykonawczymi (o ile dotyczy).   

3. Sporządzenie aneksu na wykonanie dodatkowych robót budowlanych musi być poprzedzone 

wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty oraz kosztorysu w oparciu i 

następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a 

niniejszej umowy,  

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  

niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

b1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
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b2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 
b3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów 

Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach,  

zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 

wykonawczymi. 
4. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie 

art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w 

niniejszym paragrafie odbywało się będzie na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla 

zamówienia podstawowego. 
§ 4 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało maksymalnie pięcioma fakturami częściowymi i 

fakturą końcową. Okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż 3 (trzy) miesiące 

kalendarzowe. Wysokość faktury końcowej nie może być mniejsza niż 15% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2. 
2. Faktury wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu danego etapu robót określonego 

w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy.   
Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

(jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy 

lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi 

zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot 

oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych 

należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten 

musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli 

realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, 

z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują w tym 

wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia przez 

Zamawiającego). Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do 

odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza 

się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego oświadczenia o 

akceptacji wykazu do faktury nr …. z dnia … 
Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest 

udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy 

występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im 

wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument 

bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu 

dokumenty.  
Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali 

przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali 

oświadczenia jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.                  
3. Faktury częściowe i końcowa regulowane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 
4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
1) Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 
2) Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz z fakturą 

końcową, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego 

faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy za wszystkie zobowiązania wynikające z 

umów o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował w procedurze opisanej w 

punkcie 7 niniejszego paragrafu oraz dokumentów bankowych potwierdzających przelew 

środków na konto Podwykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem 

zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego 

wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
5.  Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i 

usług VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej 

umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, 

służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności 

gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do 

…………………………………………………………… (wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 

przywróconych do rejestru VAT. 
* niepotrzebne skreślić 

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy, będą potrącane 

z faktur Wykonawcy. 
7. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze.  
8. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów 

umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane 

bez względu na ich wartość. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, 

dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy 

Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 

10 000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie 

przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej 

umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgłaszania uwag, o których mowa 

w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów 

z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu 

protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 

Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte 

będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu Gminy. 
11. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie 

wysłana z adresu mailowego Wykonawcy: .............. na adres mailowy Zamawiającego: 

sekretariat@tbsboleslawiec.pl. Zamawiający dopuszcza także możliwość wysyłania faktur 

przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) - Broker PEFexpert. Platforma 

Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/. 
12. Wykonawca umieści na każdej fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta 

bankowego, na które należy dokonać przelewu wynagrodzenia. 
 

§ 5 
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten 

mailto:sekretariat@tbsboleslawiec.pl
https://efaktura.gov.pl/
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dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 

czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych. 
2. Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić 

inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, 

np.: 
    1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika;  
4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika.  
Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego 

z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie 

będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.  
3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 

ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 

osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej  

1 000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać 

potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego 

przedstawicieli. 
 

§ 6 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy i odbioru robót ustala się następująco: 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: w dniu podpisania umowy. 
b) zakończenie całości robót: do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem w 

dzienniku budowy wraz z dostarczeniem powiadomienia do siedziby Zamawiającego , 

potwierdzone przez inspektora nadzoru pod warunkiem potwierdzenia wykonania robót 

zgodnie z umową podczas odbioru końcowego. 
3. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za wady lub braki przedmiotu umowy. 
4. Terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, które mogą stanowić 

osobny zakończony przedmiotem odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo -

terminowo - finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy. 
5. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia okoliczności lub 

przypadków opisanych w § 17 niniejszej umowy.   
6. Wystąpienie okoliczności lub przypadków, o których mowa w ust. 5 musi być odnotowane w 

dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 

budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności lub przypadków, o których mowa w ust.5, strony ustalą 

nowe terminy w formie aneksu do umowy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

postoju. 
 

§ 7 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych w 

terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.  
2. Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym:  

a) wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych,  
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b) wyposażyć zaplecze budowy,  
c) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
d) w razie konieczności doprowadzić na plac budowy na swój koszt niezbędne media,  
e) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. na własny koszt, po uzyskaniu własnym 

staraniem zezwoleń od właściwych organów i urzędów,  
f) ogrodzić, oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których mają być prowadzone 

roboty podstawowe lub tymczasowe, 
g) dokonać niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień, zgodnie z warunkami technicznymi 

załączonymi do dokumentacji projektowej i opiniami z ZUD – jeżeli występują, 
h) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia.  

 

§ 8 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, kierownika robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych, kierownika robót z uprawnieniami w specjalności w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownika robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń telekomunikacyjnych, kierownika robót 

w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 
4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 
5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 
 

§ 9 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z 

zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2315 z późn. zm.). 

Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.  
2. Zamawiający powoła Komisję do odbioru częściowego i odbioru końcowego. 
 

§ 10 
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 

i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu   

budowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy 

w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania 

przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń 

uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu 

budowy do uporządkowania terenu. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do naprawienia 

zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w 

trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt napraw urządzeń zinwentaryzowanych ponosi 

wyłącznie Wykonawca (koszty naprawy urządzeń niezinwentaryzowanych w zakresie 

przekraczającym definicję wynagrodzenia ryczałtowego ponosi Zamawiający). 
3. Wykonawca ubezpieczy budowę od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych 

oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, 

obejmującego odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego w wysokości 100% 

umownego wynagrodzenia brutto. 
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4. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad 

powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, 

porządku i spokoju więcej niż to jest konieczne. 

5. Wykonawca jako wytwórca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach - Dz.U.2022 

poz. 699) powstałych w wyniku realizacji robót zobowiązany jest do przetransportowanie na 

miejsce ich składowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiającemu stosownych 

dokumentów potwierdzających ich właściwe składowanie lub utylizację. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazanymi przez 

Zamawiającego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa 

budowlanego oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, uzyskania i 

przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych do prawidłowego 

użytkowania obiektu. Roboty budowlane muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, 

urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, 

standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z 

pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi 

do dziennika budowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

b) Przestrzegania przepisów Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwienia 

wstępu na plac budowy Zamawiającemu oraz osobom przez niego wskazanym, 

pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielania im informacji 

oraz pomocy wymaganej przepisami. 

c) Podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu przestrzegania przepisów o ochronie 

środowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej uciążliwości 

prowadzonej budowy dla osób trzecich, dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków 

wynikających ze sposobu realizacji robót. 

d) Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez 

Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony 

znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń i utrzymywania ich we 

właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu. 

e) Pełnej odpowiedzialności cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy 

użytkowników spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem 

terenu prowadzonych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na 

terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu 

budowy przez Wykonawcę do czasu odbioru końcowego.  

f) Udziału w Radach Budowy. 

g) Zapewnienia właściwej koordynacji robót wykonywanych przez ewentualnych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

h) Wykonania wszystkich robót z materiałów i urządzeń własnych, co oznacza, że wszystkie 

elementy wznoszonego obiektu będą wykonywane przy zastosowaniu materiałów i 

urządzeń, do których Wykonawca posiada prawo własności i że prawo nie jest obciążone 

prawami osób trzecich. 

i) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy 

Prawo budowlane (Art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać 

standardy Unii Europejskiej. 

j) Ponoszenia kosztów zużytych mediów.  

k) Zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego. 

l) Zapewnienia stałej i wykwalifikowanej kadry wykonawczej, materiałów, urządzeń budowy 

niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i 

terminowość prac. 

m) Prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 

terminu wykonania robót. 

n) Zgłoszenia właścicielom nieruchomości i właściwym zarządcom dróg i sieci uzbrojenia 

przebiegających przez plac budowy, terminu wykonywania robót. 

o) Opracowania na własny koszt: planu organizacji placu budowy, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 
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p) Utrzymywania placu budowy i terenu wokół budowy, a także drogi dojazdowej na własny 

koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznego usuwania zbędnych materiałów, 

odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp. 

q) Udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o personelu nadzorującym budowę, 

ilości zatrudnionych robotników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie i stopniu wykonania 

harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

r) Przygotowania wniosków materiałowych składanych do Inspektora Nadzoru nie później niż 

14 dni przed zamówieniem materiału, urządzeń i maszyn. Zaakceptowanie materiałów lub 

urządzeń przez Zamawiającego nie wyłącza jego uprawnień związanych z nie wykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem robót, w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, 

ich złej jakości, nieprawidłowego zastosowania lub innych przyczyn mających związek z 

materiałami lub urządzeniami. 

s) Okazania, na każde wezwanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów i 

urządzeń: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności z 

określoną normą lub aprobatą techniczną, a w przypadku materiałów wykończeniowych 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji materiałowych wraz z próbkami 

kolorystycznymi. 

t) Wykazania i udokumentowania na każde wezwanie Zamawiającego, że wbudowane 

materiały spełniają wymagania, co do jakości i parametrów technicznych (są równoważne) 

w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Jeżeli 

Zamawiający zażąda badań jakości zastosowanych materiałów Wykonawca obowiązany jest 

zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej 

umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zbadane 

materiały są niezgodne z umową, to koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki tych 

badań wykażą, że zbadane materiały są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od 

Zamawiającego akceptację eksperta. Wykonawca może dokonywać zmian materiałów oraz 

zmian w technologii wykonawstwa robót jedynie, jeżeli uzyska na nie pisemną zgodę autora 

projektu i Zamawiającego. 

u) Udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o sposobie prowadzenia jakościowych 

prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie. 

v) Przerwania robót na budowie na żądanie Zamawiającego, a jeżeli zgłoszona zostanie taka 

potrzeba zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem. 

w) Usuwania na bieżąco ujawnionych wad w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Jeżeli 

wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemożliwiają eksploatację 

obiektu Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu zatwierdzony 

przez projektanta projekt ich usunięcia.  

x) Zgłaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu 

oraz robót zanikających.  

y) Wykonania na swój koszt rozbiórki elementów robót i ponownego wykonania elementów 

robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, (jeżeli wykonanie 

tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiającego przed ich 

zakryciem).  

z) Ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których 

realizuje przedmiot umowy. 

aa) Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej 

okolicy, będącymi następstwem prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego 

podwykonawców.  

bb) Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo - 

finansowego robót. 

cc) W razie konieczności zapewnienia na własny koszt obsługi archeologicznej. 

dd) W razie konieczności zapewnienia na własny koszt obsługi saperskiej. 

ee) Prowadzenia w okresie realizacji inwestycji na bieżąco rejestru niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. 

ff) Wykonywania ręcznie prac w pobliżu zieleni ze szczególną uwagą, by nie uszkodzić korzeni 

roślin. Na czas prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, w przypadku ryzyka 

uszkodzenia pni drzew, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich zabezpieczenia obudową 
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z desek do wysokości pierwszych gałęzi lub do wysokości ok. 2 m. Niedopuszczalne jest 

składowanie jakichkolwiek materiałów budowlanych w obrębie korony istniejącego drzewa. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony rosnących w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzonych robót drzew i krzewów oraz odsłanianych systemów 

korzeniowych drzew i krzewów. 

gg) W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci i zarządcą drogi oraz naprawić na własny koszt. 

hh) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia znaków geodezyjnych stosownie 

do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 2020 

poz. 276 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

(Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 454). 

7. Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń oraz 

systemów technologicznych wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i instrukcji 

stanowiskowych. Protokół ze szkolenia, o którym mowa wyżej winien zawierać: 

a) listę osób szkolonego personelu (imię i nazwisko), 

b) dane osobowe szkolącego (imię i nazwisko), 

c) oświadczenie każdej przeszkolonej osoby poświadczone własnoręcznym podpisem 

zaświadczające o zrozumiałym przyuczeniu do obsługi danego urządzenia. 

d) instrukcje użytkowania urządzeń, których obsługa stanowiła przedmiot szkolenia. 

 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

przez okres realizacji umowy, opiewającego na sumę nie mniejszą niż kwota 100 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię 

polisy, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu 

jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 

Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi 

odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  
5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy. 
6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych 

objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, 

powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność 

cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy 

mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości, od dnia podpisania protokołu przekazania 

terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. 
7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 

ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
8. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie wszelkich kosztów, wydatków, zobowiązań, 

roszczeń i spraw sądowych, wynikających zaszkodzenia ciała lub zgonu jakiejkolwiek osoby 

w związku z prowadzeniem prac, uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego 

prowadzeniem prac, w zakresie w jakim szkoda powstała na skutek działania Wykonawcy 

lub jego podwykonawców. 
9.  Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów 

ubezpieczenia (polis). 
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§ 12 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegających na ocenie ilości i 

jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu 

umowy, 
b) Odbiór robót częściowych, dotyczących poszczególnych elementów robót określonych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy, 
c) Odbiór końcowy dotyczący wykonania całości przedmiotu umowy,  
d) Odbiór robót gwarancyjnych, przeprowadzanych w czasie obowiązywania gwarancji i 

rękojmi, w tym odbiór robót pogwarancyjnych w ostatnim miesiącu gwarancji.  
2. Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy liczy się bieg terminu okresu 

gwarancyjnego i rękojmi. 
3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie 

pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
4. Odbiór robót częściowych dokonywany będzie zgodnie z terminami określonymi w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy.  
a) Przedmiotem odbiorów częściowych będą wykonane poszczególne elementy lub części 

elementów robót określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
b) W celu dokonania odbioru częściowego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego 

o gotowości do dokonania odbioru. Odbiór częściowy nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania 

niniejszego zawiadomienia przez Zamawiającego i potwierdzenia przez nadzór inwestorski 

gotowości do odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający. 
c) Jeżeli zakres odbieranych robót budowlanych ma charakter robót zanikowych dla których 

należy wykonać dokumentację fotograficzną oraz powykonawczą Wykonawca ma 

obowiązek dołączyć ją do protokołu odbioru częściowego. 
d) Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed 

odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania 

Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru. 
e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik robót dokonają sprawdzenia 

zaawansowania robót i po potwierdzeniu zgodności z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, projektem, zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i sztuką 

budowlaną dokonują odbioru częściowego robót. W czynnościach bierze udział także 

komisja powołana przez Zamawiającego. 
f) Z czynności odbioru częściowego zostanie spisany protokół odbioru częściowego robót 

podpisany przez Kierownika robót, Inspektora Nadzoru oraz komisję powołaną przez 

Zamawiającego. 
5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany będzie przez Zamawiającego. 

a) Warunkiem odbioru końcowego jest prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.  
b) Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 

prób, sprawdzeń i próbnej eksploatacji Kierownik robót stwierdza stosownym wpisem do 

dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje 

Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych. O osiągnięciu gotowości do odbioru 

Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego. 
c) Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni roboczych od daty 

otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu 

odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru na piśmie. 
d) Wykonawca do 7 dni roboczych przed końcowym odbiorem przedmiotu umowy 

zobowiązany jest skompletować i przekazać w dwóch egzemplarzach dokumentację 

budowy i dokumentację powykonawczą oraz podlegające przekazaniu inne dokumenty i 

decyzje dotyczące obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem. 
e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia robót oraz przekazanej 

dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu zgodności z harmonogramem rzeczowo 

– finansowym, projektem, zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i sztuką 

budowlaną Inspektor wraz z kierownikiem robót dokonuje odbioru końcowego robót. W 

czynnościach odbiorowych bierze udział komisja powołana przez Zamawiającego, o której 

mowa §9 pkt 5. 
f) Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, 
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Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza się w 

specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem przez 

Zamawiającego terminu ich usunięcia. 
g) Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmawia odbioru do czasu 

usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do obniżenia wynagrodzenia umownego o dwukrotną wartość wadliwie wykonanego 

elementu. 
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz 

drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy 

naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia bądź w terminie 1 miesiąca może od 

umowy odstąpić z przyczyny, za którą winę ponosi Wykonawca. 
h) Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają 

swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w § 16 umowy. 
i) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 
j) W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia we własnym zakresie lub 

przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy. 
k) Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru robót podpisany w 

szczególności przez Kierownika robót, Inspektora Nadzoru, oraz komisję powołaną przez 

Zamawiającego zawierający wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. Podpisany 

protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

zadania i końcowych rozliczeń stron. 
l) W czynnościach odbiorowych mogą uczestniczyć inni przedstawiciele Wykonawcy, 

Zamawiającego, użytkownika obiektu.  
m) Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru końcowego Wykonawca nie 

weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez Inspektorów Nadzoru i 

powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z 

takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym wyżej. 
6. Do obowiązków Wykonawcy (zarówno przy odbiorze częściowym jak i końcowym) należy 

skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Minimalny zakres dokumentacji do odbioru 

częściowego winien zawierać: protokoły odbioru robót zanikających, protokoły montażu, 

protokoły rozruchu i sprawdzenia funkcjonowania zainstalowanych urządzeń, atesty i 

certyfikaty zastosowanych materiałów i zamontowanych urządzeń oraz DTR, szkice i 

zestawienia geodety wraz z adnotacja: „zinwentaryzowane elementy są       zgodne z 

dokumentacją projektową”, dziennik budowy. Szczegółowy zakres dokumentacji do odbioru 

częściowego ustala Inspektor Nadzoru. Do odbioru częściowego dokumenty ustalone z 

Inspektorem Nadzoru są przedkładane do wglądu w oryginale, a kopie przekazywane są dla 

Zamawiającego. Natomiast do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada dokumentację 

opisaną w ust 7. niniejszego paragrafu. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 

egzemplarzach w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. W dokumentacji 

powykonawczej winny się znaleźć m. in. takie dokumenty jak:  
− Decyzje, postanowienia i inne dokumenty wydane przez odrębne instytucje, 
− Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania budowy zgodnie z projektem i 

obowiązującymi przepisami, 
− Protokoły z prób i sprawdzeń, 
− Niezbędne badania w zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, 
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− Pomiary elektryczne, 
− Zatwierdzone wnioski materiałowe, 
− Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
− Instrukcja bezpieczeństwa ppoż. 
− Protokół z przeszkolenia personelu, 
− Oryginał dziennika budowy. 

8. Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących 

zestawienia zbiorczego wyposażenia, wmontowanych urządzeń, dat przeglądów i czynności 

serwisowych wraz z instrukcjami użytkowania i konserwacji urządzeń. Jeżeli Wykonawca nie 

dostarczy instrukcji w powyżej określonym terminie odpowiada za szkody wynikłe w 

następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji urządzeń. 
9. Odbiór robót gwarancyjnych dokonywany będzie zgodnie z opisem w §13. 

 

§ 13 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca udziela ...... - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.  
2.1. Gwarancja obejmuje wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane 

elementy, urządzenia i materiały. 
2.2. Wykonawca odpowiada także za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i 

zainstalowane elementy, urządzenia i materiały przez podwykonawców. 
2.3. Wszystkie przeglądy serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane będą 

przez Wykonawcę w ramach ceny zakupu (Wykonawca ponosi koszty przejazdu, części 

zamiennych, materiałów zużywalnych i robocizny). 
2.4. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał przeglądy okresowe (serwis) 

minimum raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przez autoryzowany 

serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie 

do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 1 do 

niniejszej umowy. 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji 

oraz na 14 dni przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu 

gwarancyjnego. 
5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu 

gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 

usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie 

jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie 

rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu 

gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu 

wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  
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11. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

12.  Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

13. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 

Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza 

nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć wady. 

§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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; 
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 

umowie; 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższej okoliczności. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora 

nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych 

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

Wykonawca nie odpowiada; 
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie; 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu 

(wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości 

przedmiotu zamówienia; 
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8a) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;                  
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wbudowania.  
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego.  
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi 

na   podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 

niniejszego paragrafu. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8a) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych 

będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
 

§ 15 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki; 
c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 złotych 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 
d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany; 
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 
f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

- w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców; 
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 

1 000,00 złotych; 
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - 
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w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy; 
i)  za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę 

o pracę – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek; 
j)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli 

przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
k) za nieprzedłożenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o których 

mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) i c) - w wysokości 500 zł za każdy dokument i za każdy dzień 

zwłoki. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). 
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na 

jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona 

od nowych terminów. 
8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b, czyli "za zwłokę 

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 lit. i nie mogą przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie 

może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 

niniejszej umowy. 
 

§ 16 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny 

oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł  
słownie złotych: ........................................................................................................ 
Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z 

art. 453 Prawa zamówień publicznych. 

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
3. W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub 

zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu 

z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad 

podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  
4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku 

do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym 

razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 34 specyfikacji warunków zamówienia. 
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Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmiany jego wysokości. 
 

§ 17 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. 455 Prawa zamówień publicznych i w przypadkach: 
a) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od 

woli stron, uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie 

można uniknąć, względnie przewidzieć lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki 

wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, 

ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia, 

b) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego 

zamówienia, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań, 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

d) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w 

szczególności konieczność usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny do 

zakończenia usuwania błędów, 

e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia prac, w szczególności takie jak: brak możliwości dojazdu oraz transportu 

materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, 

ciągów komunikacyjnych, itp.,   

f)  z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

g) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do 

przewidzenia, 

h) przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia wskutek postępowania lub 

postępowań odwoławczych, niepozwalające na terminową realizację zamówienia, 

i)  zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę (w 

przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla realizowanego 

zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych 

niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania 

całości robót i uzyskania założonego efektu Użytkowego, 

j)  zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

wydanego dla realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia, 

k) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru 

budowlanego, itp., 

l)  konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 

ł) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, 

wydających decyzje etc.,     

m) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 

wymagania określone w SWZ; 

n) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; 

zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą 

wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania 

zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy 

podwykonawca, 

o) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 

zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań 
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technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć 

czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 

p) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 

podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,  
r) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a więc odstąpienia przez Zmawiającego od 

części przedmiotu umowy (tzw. „roboty zaniechane”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej 

umowy), 
s) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia 

podstawowego”), 
t)  wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 

ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy 

oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora 

nadzoru, 

u) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

w) zawarcia aneksu do niniejszej umowy, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych 

wpływa na termin wykonania niniejszej umowy, 

x) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
y) udokumentowanymi problemami z ograniczeniem dostępności (zakupu) materiałów 

budowlanych, urządzeń lub technologii. 
2. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na 

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy 

na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość 

zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny 

ofertowej na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp. 
3. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 

wskazanych do   kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana 

kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w 

przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
4. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym 

Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. 

Zamawiający może według własnego uznania:  
a) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości 

lub części robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 
b) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za 

szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie z Umową. 
5. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu 

wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Prezes TBS w Bolesławcu Sp. z o.o., w 

trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora 

Nadzoru. 
6. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie 

przewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, 

któremu   nie   można   zapobiec   ani   przeciwdziałać   przy   zachowaniu   należytej   

staranności Stron.  
Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać  w szczególności: klęski   żywiołowe,  w tym:  

trzęsienie  ziemi, huragan,  powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w 

szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni;  akty władzy państwowej, w tym: stan 

wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania    wojenne,   akty   sabotażu,   akty  terrorystyczne   

i   inne   podobne    wydarzenia zagrażające   porządkowi publicznemu; strajki powszechne 

lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u 

Stron. 
a) Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z 

jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, 
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nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić 

drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą 

wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się 

wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe 

wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich 

zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania 

skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.  
b) W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej 

niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą 

prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 

Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 Dni od dnia ich 

rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu 

Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę 

zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie 

wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 18 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie 

ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej według stawki VAT zgodnie z 

przepisami zmieniającymi tą stawkę. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie 

stanowi zmiany Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020r. poz. 2207), 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342) jeżeli zmiany określone w pkt 1) – 4) 

powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) – 4) Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia 

z zastrzeżeniem brzmienia ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązuje się 

we wniosku wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, wskazać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczególności powinien 

przedłożyć dokument zawierający:  

1) dokładne wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych 

zmian, o których mowa w ust. 2 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy,  

2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 2 na koszty wykonywania Przedmiotu 

Umowy,  

3) wyjaśnienie, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz określenie stopnia, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia,  

4) listy obecności osób bezpośrednio wykonujących Przedmiotu Umowy potwierdzającej 

fakt wykonywania pracy przez wykazane osoby w przypadku, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2) – 4). 

4. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą okoliczności, o których mowa w ust. 

2.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany stawki 
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podatku akcyzowego, o ile ma to wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi 

zostać wykazane zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiający oświadcza, 

iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Przedmiotu Umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy za ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

9. Zmiana w zakresie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z 

przyczyn określonych w ust. 2 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace wykonywane 

w ramach Przedmiotu Umowy, których w dniu zmiany okoliczności, o których mowa w tych 

punktach, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana może dotyczyć jedynie wynagrodzenia 

należnego w przyszłości). 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, leży po stronie Wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Przedmiotu Umowy o 

wielkość wynikającą z średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 

rok poprzedzający, ogłoszony komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Pierwsza zmiana cen, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w oparciu o 

wskaźnik opublikowany w 2023 r. w zakresie robót wykonanych w miesiącu następującym 

po publikacji wskaźnika. Każda kolejna zmiana wynagrodzenia możliwa będzie po upływie 6 

miesięcy od poprzedniej zmiany. 

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 powyżej, może nastąpić wyłącznie w 

przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:  

1) Wskaźnik cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 11, będzie większy niż 105 (wzrost 

cen powyżej 5%), 

2) Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia; wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy w wyniku 

zmiany cen, o której mowa w ust. 11-12 powyżej, może zostać zwiększona maksymalnie o 

10% tj. wartość wynagrodzenia łącznie wypłaconego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy nie może przekroczyć 110% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1.  

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-13 powyżej, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wymienionym w ust. poprzedzających, 

w szczególności ust. 11, dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

15. Wykonawca po zmianie wynagrodzenia na podstawie ust. 1-13 składa Zamawiającemu 

oświadczenie co do obowiązku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie ust. 14 

w terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, a jeżeli taki obowiązek istnieje, to wraz z 

oświadczeniem Wykonawca przedkłada poświadczoną kopię zmiany umowy z podwykonawcą 

w tym zakresie. 
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16. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-13 następuje w formie pisemnej w postaci 

aneksu do Umowy. Po skutecznej zmianie wynagrodzenia Wykonawca wystawia fakturę VAT 

z uwzględnieniem tych zmian zgodnie z zasadami opisanymi w §4. 

 

§ 19 
Strony postanawiają, że podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których 

treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. oraz przeniesienie przez 

Wykonawcę jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności 

przeniesienie wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującej Wykonawcy, wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 
 

§ 20 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm). 
 

§ 21 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 22 
1. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez 

drugą Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 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). We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do 

stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych 

na administratorów danych. 
2. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego 

i 1 egz. dla Wykonawcy. 
  
 

WYKONAWCA:                                                                         ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik Nr 1 do umowy nr ...   z dnia …… 

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

Dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy 

ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu” 
 

wykonanego na podstawie umowy nr ………… z dnia…………….… 
 

GWARANTEM jest: …………………………………. 

 

UPRAWNIONYMI z tytułu gwarancji jest:  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą 59-700 Bolesławiec, 

ul. Chrobrego 3. 

 

1. Przedmiot i termin gwarancji 
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie: 

„Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Zwycięstwa w 

Bolesławcu”. 

określone w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy i 

opisanych w umowie. 

1.2  Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i 

zainstalowane elementy, urządzenia i materiały. 

1.3 Wszystkie przeglądy serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane będą przez 

Gwaranta w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego za przedmiot umowy w 

par. 2 ust. 1 (Gwarant ponosi koszty przejazdu, części zamiennych, materiałów 

zużywalnych i robocizny). 

1.4 Gwarant odpowiada także za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane 

elementy, urządzenia i materiały przez podwykonawców. 

1.5 Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 

o których mowa w punkcie 2.2. 

1.6  Termin gwarancji wynosi …….lat/lata  od daty odbioru końcowego. 

1.7  Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest 

uprawniony do żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

2.2  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a)  terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 

zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b)  terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad; 

 



 

   Strona 40 z 51   

2.3  Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od 

wad. 

3. Przeglądy gwarancyjne 

3.1  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej 

gwarancji. 

3.2  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3.3  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

3.5  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

4. Tryby usuwania wad 

4.1   Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg 

kategorii: 

A.  Awarie powodujące brak możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin;  

 Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas 

usunięcia do 8 godzin. 

B. Awarie powodujące ograniczenie możliwości funkcjonowania obiektu – czas 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin;  

 Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas 

usunięcia awarii do 48 godzin. 

C.  Wady, które nie ograniczają funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia wad do 5 godzin;  

 Usunięcie wad w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia 

wad do 5 dni. 

4.2. Gwarant w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem przypadków zagrażających 

bezpieczeństwu użytkowników, może uzgodnić z Uprawnionym inny termin usunięcia wad 

i usterek pod warunkiem zachowania formy pisemnej. 

4.3. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki bądź odmowa takiego stwierdzenia przez 

Zamawiającego powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia Uprawnionego przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w 

wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad i usterek przez Uprawnionego będzie 

równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

4.4. Uprawnienia Uprawnionego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okresu usuwania 

zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Uprawnionego wady lub 

usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki z 

zastrzeżeniem, że Uprawniony stwierdził pisemnie ich usuniecie. 

4.5. Jeżeli Gwarant nie wypełni tego obowiązku Uprawniony będzie upoważniony do usunięcia 

awarii lub wad, a Gwarant zostanie obciążony kosztami, bez utraty uprawnień 

wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi.  
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4.6. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiązany do zapłaty kar 

umownych.  

4.6. W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemożliwy lub 

został nawiązany, ale Gwarant nie może podjąć wymaganych działań, Uprawniony może 

zlecić usunięcie usterki lub wady na koszt wykonawcy. Uprawnionego powinien jak szybko 

to możliwe, poinformować Gwaranta o podjętych działaniach.  

5. Komunikacja:  

5.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia 

telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem 

oraz e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy: 

a/ Uprawniony:………………………………………………………. 

b/ Gwarant:……………..……………………………………………… 

  W zgłoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorię awarii/wady wg ww. 

kategorii. 

5.2 Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. 

Zarówno Uprawniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do 

kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o awariach lub wadach i 

potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o awariach czy wadach.  

5.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na 

żądanie drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma 

skierowane do:  

a) Uprawnionego należy wysyłać na adres: ……………………………….. 

  b) Gwaranta należy wysyłać na adres: …………………………………… 

5.4.  O zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5.5.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6.2.  Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

6.3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 
 

Miejscowość …………………………………, dnia …………………………… 

 
 

 

 

Warunki gwarancji przyjął: ……………………………………………………… 
(Podpis i pieczęć) 

 
 

 
Gwarant: …………………………………………………………………… 

(Podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Nazwa firmy (wykonawcy): ..................................                

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

Adres wykonawcy: ..............................................  

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

Województwo: .................................................... 

NIP: .................................................................. 

REGON: ............................................................. 

KRS: ................................................................. 

......................................................................... 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

........................................................................ 
adres e-mail wykonawcy 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na 

„Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Zwycięstwa w 

Bolesławcu”, składamy ofertę sporządzoną: 
− w formie elektronicznej* (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  
lub 
− w postaci elektronicznej* (oferta opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym) 
zgodnie z poniższymi warunkami i oświadczeniami:  

* niepotrzebne skreślić 

 

1. Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia na następujących 

zasadach. Ryczałtowa wartość całego zakresu robót wynosi: 
 

cena ryczałtowa netto: ...................................................................................... zł 

słownie złotych: .................................................................................................. 

podatek VAT w wysokości 23%: ...................................................................... zł 

słownie złotych: .................................................................................................. 

cena ryczałtowa brutto: ................................................................................. zł 

słownie złotych: .................................................................................................. 

2. Oferujemy:  

 

…....... - miesięczny okres gwarancji; 

Uwaga:  

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM będzie 

traktowany przez zamawiającego jako 36 - miesięczny okres gwarancji. 

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 

przedstawionymi w SWZ.  

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym 

SWZ. 
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4.* Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w punkcie:  
a*) 18.1. SWZ:  

  nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby: ........................................ 
b*) 18.2. SWZ:  

  nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby: ........................................ 
W załączeniu składamy zobowiązania tych podmiotów spełniające wymagania zawarte 

w punkcie 10.3)SWZ. 

*  Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118  

ust. 1 ustawy Pzp, a więc osobiście spełniamy warunki określone w punktach 18.1. i 

18.2. SWZ.  

* niepotrzebne skreślić 

 

5. Przekazujemy w załączeniu stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ),  art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ) 

oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego - Dz. U. z 2022 r., poz. 835 – (punkt 13.3. SWZ) sporządzone w formie* lub 

postaci elektronicznej* zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ 

oraz podpisane odpowiednio przez: wykonawcę składającego ofertę, każdego ze 

wspólników – w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka 

cywilna)* oraz podmioty udostępniające zasoby*. 
* niepotrzebne skreślić 

 

6. W załączeniu składamy oświadczenie wymagane art. 117 ust. 4 Pzp, określające które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy oferty składanej przez konsorcjum 

lub spółkę cywilną)*. 
* skreślić, jeżeli nie dotyczy 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy 

się z dokumentacją projektową i przedmiarem robót opisującym przedmiot zamówienia). 
 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ. 
 

8. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 

9. W przypadku wybrania naszej oferty niezwłocznie przekażemy zamawiającemu informację 

dotyczącą kierownika budowy i kierowników robót, tj. imię i nazwisko wraz z kopiami 

zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających 

wpisy tych osób na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych. 
 

10. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i 

usług VAT, prowadząc działalność gospodarczą posługujemy się numerem identyfikacji 

podatkowej NIP……………………………. 
    * niepotrzebne skreślić 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub 

przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. 

oświadczenie. 
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11. Oświadczamy, że rachunek bankowy nr: ………………………………………….……………………………….……… 

jest właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowego przetargu, służy do 

rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez nas działalności gospodarczej i jest dla 

niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ………………………………………. 

……………………………………………………………………… (proszę wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 
 

12. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniesiemy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ................................... 

zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy. 
Jesteśmy świadomi, że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 

15 dni po upływie 5-letniej rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego 

przeglądu bez usterek i wad. 

 

13. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie 

do 14 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy zamawiającemu kosztorys 

opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania 

obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). 

 

14. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie 

do 14 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedłożymy zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporządzony zgodnie z wymaganiami, o 

których mowa w § 1 ust. 8b) załącznika nr 1 do SWZ (wzór umowy).  

 

15. Zgodnie art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

 

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: 

a)  wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 

firmie .......................................................................................................... 

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

 Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ 

zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 

firmie .......................................................................................................... 

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

 Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ 

zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części 

zamówienia. 

* niepotrzebne skreślić 

17. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*, dużym przedsiębiorcą*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 
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Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem 

i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

 Duży przedsiębiorca: przedsiębiorca niebędący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani 

średnim przedsiębiorcą. 

Pojęcie zaczerpnięte z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 

(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki 

cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie. 

     18. Oświadczamy, że: 

* nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.  

*  należymy do grupy kapitałowej i po udostępnieniu przez Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, złożymy oświadczenie w zakresie art. 108 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: 

− braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 

ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo  

− o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

* niepotrzebne skreślić 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. 

konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki 

cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie. 

19. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 

(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki 

cywilnej musi podać ww. adres. 
 

20. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.**  

** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, 
treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, ze zm.). 

                                                                                                                 
  

   ........................................ 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

                                                                                                               w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do specyfikacji 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. 

ul. B. Chrobrego 3 

59-700 Bolesławiec 

 

WYKONAWCA: 

Nazwa firmy (wykonawcy): ............................................                

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

Adres wykonawcy: ........................................................  

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

NIP: ........................................................................... 

REGON: ...................................................................... 

KRS: .......................................................................... 

reprezentowany przez: 

.................................................................................. 
Imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji 

 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1  
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

(DALEJ: USTAWA PZP) 
DOTYCZĄCE: 

I. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, o których mowa w punkcie 18.1. 

SWZ oraz 18.2. SWZ oraz 

II. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp (punkt 13.1. SWZ), art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ) oraz w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Dz. U. 

z 2022 r., poz. 835 (punkt 13.3. SWZ) 

wypełnione i podpisane odpowiednio przez:  

a) Wykonawcę* albo; 

b) każdego ze wspólników – w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka 

cywilna)* albo; 

c) podmiot udostępniający zasoby, na który powołuje się Wykonawca w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu*.  

* - niepotrzebne skreślić 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 2 budynków 

mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu” prowadzonego 

przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o., oświadczam, co 

następuje: 

II. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

punktach 18.1 i 18.2 SWZ. 

II.1.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 
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II.2.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

II.3.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1-3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) 

II.4 Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 

2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz w punkcie 13 SWZ).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 

2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………..……… 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

           ……………………………………………………… 
Podpisy 
w formie* lub postaci elektronicznej* 
osoby (osób) uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
odpowiednio: 
a) wykonawcy; 
b) każdego ze wspólników – w 
przypadku składania oferty wspólnej 

(konsorcjum, spółka cywilna); 
c) podmiotów udostępniających 
zasoby, na których powołuje się 

Wykonawca w celu spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 

 

 

……………………………………………………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Ja/My niżej podpisany(ni) ………………….…………………………………………………...……………………….…………… 
                          (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
                                     (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m (y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) gwarantuje wykonawcy 

rzeczywisty dostęp do nw. Zasobów i odda wykonawcy: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie 18.1.*, 18.2.* SWZ zgodnie 

z wymaganiami określonymi w punkcie 10.3) SWZ, tj.: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby jest 

następujący: 

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

2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia jest następujący:   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    TAK*     NIE*  
(UWAGA: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w punkcie 18.1. SWZ) 

* niepotrzebne skreślić 

UWAGA:  
W przypadku korzystania z doświadczenia więcej niż jednej firmy, powyższe zobowiązanie jest drukiem 
do wielokrotnego wykorzystania. 

 

……………………………………………………………………………………. 
Podpis w formie* lub postaci elektronicznej* 

osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu podmiotu udostępniającego 

swoje zasoby Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 
Wykaz robót budowlanych,  

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert 
 

Lp. Nazwa Zamawiającego 
Rodzaj 

robót budowlanych 
Wartość robót 

budowlanych 

Data i miejsce 

wykonania robót 

budowlanych 
     

     

     

 

Do powyższego wykazu dołączamy dowody dotyczące najważniejszych robót określających, czy 

roboty budowlane te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
Podpis w formie* lub postaci elektronicznej* 

osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu podmiotu udostępniającego 

swoje zasoby Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia) 
 

 

 

                 

  
 

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzony odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym /podpisem zaufanym/ podpisem 

osobistym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Strona 50 z 51   

Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Wykaz osób, 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Funkcja w realizacji 

zamówienia  

Nazwa i nr 

uprawnień 

budowlanych 

Podstawa 

dysponowania 

osobami 
 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
Podpis w formie* lub postaci elektronicznej* 

osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu podmiotu udostępniającego 

swoje zasoby Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia) 
 

 

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzony odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym /podpisem zaufanym/ podpisem 

osobistym. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: 

 

Nazwa firmy (wykonawcy):                         

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

Adres wykonawcy: …………………………………………………………………  

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

NIP: ……………………………………………………………………………………….  

 

Nazwa firmy (wykonawcy):                         

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

Adres wykonawcy: …………………………………………………………………  

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

NIP: ……………………………………………………………………………………….  

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na postawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa 2 budynków 

mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu”, prowadzonego 

przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. oświadczam, że:  

1. Wykonawca (wspólnik konsorcjum/spółki cywilnej) …………………………………………………………………. 

(nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane*, usługi*, dostawy*: 

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

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

2. Wykonawca (wspólnik konsorcjum/spółki cywilnej) …………………………………………………………………. 

(nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane*, usługi*, dostawy*: 

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

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

* niepotrzebne skreślić 

……………………………………………………… 
Podpisy 
w formie* lub postaci elektronicznej* 
osoby (osób) uprawnionej 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie 

(konsorcjum, spółka cywilna). 

…………………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia) 


