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 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. 

ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 
 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151922 

NIP 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 31.702.000,00 zł 

tel.: (032) 364-20-45, fax.: (032) 364-20-55, e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 

strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl  

 
Sosnowiec, dnia 20.02.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYBORU OFERT 
 

 

na wykonanie robót budowlanych pn.: 

 

 

 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  

kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest   

(w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji 

(termomodernizacja) budynku  mieszkalnego Wspólnoty 

Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a  

w Sosnowcu” 

 

 

 
 

 

 

Niniejszy dokument pn. „Informacje niezbędne do wyboru ofert”   

został opracowany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu 

administratora Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a  w Sosnowcu  

i stanowi przedmiot praw autorskich podlegający ochronie na postawie ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 880). 

 

mailto:MZBM@mzbm.sosnowiec.pl
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1. Określenie Zamawiającego. 

 
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  

przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu, w imieniu której działa jej administrator - Miejski Zarząd 

Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu. 

 

2. Nazwa oraz adres administratora Zamawiającego. 
 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. 

ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

KRS: 0000151922 Telefon: (032) 364 - 20 - 45 

REGON: 273665446 Fax: (032) 364 - 20 - 55 

NIP: 644 - 051 - 52 - 95 Adres e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 

Kapitał zakładowy:  31.702.000,00 zł Strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl 

Godziny urzędowania administratora Zamawiającego   

 poniedziałek- piątek  7:00 - 15:00 
 

 

 

3. Przedmiot zamówienia. 
 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja azbestu) 

oraz odtworzenie elewacji (w tym termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty 

Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu, zgodnie z dokumentacją 

projektową dotyczącą wykonania przedmiotu zamówienia w tym audytem energetycznym. 

3.2. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja budowlana i przedmiar robót w rozbiciu na zakres 

prac kwalifikowanych stanowiący załącznik nr 10 i niekwalifikowanych stanowiący załącznik  

nr 11 względem podmiotów rozliczających.      

3.3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej, w ramach której zapozna się ze stanem 

technicznym obiektu. Ponadto Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się  

ze wszystkimi warunkami, których spełnienie jest niezbędne w celu należytego wykonania umowy  

i uniknięcia konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, 

w tym ze specyfikacją techniczną realizacji zamówienia. 

3.4. Wykonawca dysponować winien odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, środkami  

oraz uprawnieniami niezbędnymi w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

3.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością  

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 

Wykonawca odpowiadać będzie za przestrzeganie właściwej technologii wykonania przedmiotu 

umowy, przepisów prawa, przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

oraz przepisów przeciwpożarowych, a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu  

oraz porządku przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

3.6. Wykonawca zorganizuje wszystkie czynności niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia we własnym zakresie i w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego  

oraz innych osób korzystających z nieruchomości Zamawiającego oraz nieruchomości z nią 

sąsiadujących. 

3.7. Wszelkie materiały, urządzenia oraz zgody niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia 

zapewnia Wykonawca w ramach zaoferowanego wynagrodzenia. Wykonawca może stosować przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 

r., poz. 1570) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r., poz. 1332, 1529 

mailto:mzbm@mzbm.sosnowiec.pl
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z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przewidziane prawem 

dokumenty, a w szczególności certyfikat znaku bezpieczeństwa, krajową deklarację zgodności, 

(europejską) aprobatę techniczną, na wszystkie użyte wyroby, nie później niż z chwilą ich 

dostarczenia na teren budowy, a w każdym wypadku przed zabudowaniem danego wyrobu. 

Należyte wykonanie powyższych obowiązków stanowi warunek odbioru przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń. 

3.8. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, aż do dnia protokolarnego 

przekazania terenu budowy Zamawiającemu, Wykonawca staje się wytwórcą odpadów  

w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21). Wykonawca  

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek poddania odpadów budowlanych 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekonomicznych lub ekologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania  powstałych 

odpadów do utylizacji. Odpady budowlane posiadające wartość rynkową, a w szczególności 

odzyskany złom, winny zostać rozliczone z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie  

do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji, nie później niż w dniu 

dokonania odbioru przedmiotu umowy.  

3.9. Wykonawca zobowiązany jest  do zdjęcia, transportu i utylizacji azbestu zgodnie z zasadami 

określonymi w Ustawie z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz.U. 2017 r., poz.2119) wraz z aktami wykonawczymi. Miejsce składowania azbestu: 

składowisko odpadów niebezpiecznych. 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić wszelkie media 

niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia, a w szczególności media w postaci energii 

elektrycznej i wody.  

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego 

zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie 

tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną  

i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo 

Budowlane (Dz.U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.). 

3.12. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich 

zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

3.13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane  

na okres min. 60 miesięcy licząc od daty wykonania zamówienia. 

3.14. Termin okresu rękojmi za wady zostaje ustalony na okres 60 miesięcy. 

3.15. Wykonanie zamówienia następuje wraz z bezusterkowym odbiorem końcowym robót 

budowlanych. 

3.16. Zamawiający zaznacza,  że  umowa  zawarta będzie pod warunkiem, że Zamawiającemu 

przyznane zostanie dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020.  Projekt budowlany 

uzyskał pozwolenie na budowę - Decyzja NR 711/17 z dnia 20.10.2017 r. 

 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 
 

➢ 45000000-7  - Roboty budowlane, 

➢ 45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę, 

➢ 45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 

5. Zamówienia częściowe. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość 

zamówienia.  
 

6. Zamówienia uzupełniające. 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096/
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7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
 

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 20 marzec 2019 r. 

  

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 20 listopad 2019 r.  

 
 

8. Warunki udziału w wyborze ofert, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

a także oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w wyborze ofert oraz niepodleganiu wykluczeniu. 

 

8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w wyborze ofert (załącznik nr 2  

do INDWO). 

 

8.2. Wykaz nie mniej niż 3 wykonanych robót budowlanych polegających na 

termomodernizacji budynków mieszkalnych (załącznik nr 4 do INDWO), o  wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda (słownie: jeden milion złotych)  

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

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej, z podaniem odpowiednio ich wartości, 

przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, załączając jednocześnie dokumenty 

potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje wystawione przez 

poprzednich Zamawiających). 

 

8.3. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do INDWO), które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie  

do dysponowania tymi osobami. 

 

8.4. Zamawiający wymaga, aby w  realizacji zamówienia uczestniczył co najmniej 1 kierownik 

budowy, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji  

w budownictwie oraz do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby 

samorządu zawodowego. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę. Zgodnie  

z art. 12a ustawy Prawo Budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane  

na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający wymaga,  

aby doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych było potwierdzone 

minimum 3 pracami termomodernizacjami o wartości co najmniej 1.000.000,00zł brutto 

(słownie: jeden milion złotych) każda, zrealizowanymi bez zastrzeżeń – Zamawiający 

zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane 

należycie (np. referencje wystawione przez inych Zamawiających). W załączeniu wykaz 

przeprowadzonych robót przez kierownika budowy (załącznik nr 12 do INDWO). 
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8.5. Oświadczenie (załącznik nr 6 do INDWO), że osoby, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt. 8.4.  INDWO powyżej, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

8.6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych PLN). 

 

8.7. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Decyzji Administracyjnej zatwierdzającej 

program gospodarki odpadami (w tym odpady izolacyjne zawierające azbest) wytwarzanymi 

w wyniku prowadzonej działalności. 

 

8.8. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłaceniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego,  

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

8.9. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

8.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

 

8.11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z wyboru ofert na udzielenie zamówienia      

Wykonawca winien przedłożyć poniższe oświadczenia i dokumenty. 

 
8.11.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do INDWO). 

 

8.11.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub wydruk z systemu Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru sądowego lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

8.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  
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lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani  

nie ogłoszono upadłości oraz, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek  

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególność uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się właściwych 

dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeni 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  

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

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

8.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

8.14. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

 

8.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta ze zdolności technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,  

kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

 

8.16. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty pod odpowiedzialnością karną (dotyczącą 

składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń) wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego.  

W razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę lub Wykonawców informacje  

są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie 

właściwy organ ścigania. 

 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 
 

9.1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) 

ustanawiają pełnomocnika:  
 

1. do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w wyborze ofert w imieniu i na rzecz 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo 
 

2. reprezentowania ich w wyborze ofert na udzielenie zamówienia - w tym złożenia 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w wyborze ofert w imieniu i na rzecz 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 
 

9.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 9.1 INDWO powyżej, winno zostać załączone  

do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
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9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, 

potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w wyborze ofert. 
 
 

9.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.  
 

 

9.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą odpowiedzialni solidarnie 

za wypełnienie zobowiązań umownych. 
 
 
 
 
 

10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
 

10.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia  w formie 

pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek Zamawiającego. 
 

10.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  
 

10.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form: 

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. 6b ust. 5 pkt 

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

10.4. Gwarancja, o której mowa w pkt 13.7 winna zawierać następujące elementy:  

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do wypłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż  Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu:          

a) niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących  

po stronie Wykonawcy, 

b) nienależytego wykonania umowy. 

 

10.5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni 
roboczych po upływie okresu rękojmi za wady oraz okresu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji jakości. 
 

10.6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez 
Zamawiającego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kar umownych 
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lub innych należności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

 

10.7. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie złożona na oprocentowanym rachunku 
bankowym w Banku: ING Bank Śląski Nr 40 1050 1360 1000 0022 6919 8442 Skuteczne 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje  
z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego. 

 

10.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, oryginały dokumentów  
je stanowiące należy złożyć w sekretariacie administratora Zamawiającego najpóźniej w dniu 
podpisania umowy. 

 

10.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej  
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

 
10.10. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną  
na pierwsze wezwanie żądanie, zabezpieczającą roszczenia Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczenia Zamawiającego  
z tytułu gwarancji i rękojmi za wady oraz udzieloną na pełny okres obowiązywania umowy,  
w tym na okres rękojmi za wady i udzielonej gwarancji jakości. 

 
10.11. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie innej aniżeli w pieniądzu, Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć treść dokumentu zabezpieczenia  do akceptacji Zamawiającego 
pod rygorem odmowy przyjęcia zabezpieczenia w treści niezgodnej z umową.  

 
10.12. W sytuacji gdy okres zabezpieczenia wynikającego z przedłożonego dokumentu upływa przed 

okresem obowiązywania umowy, w tym przed okresem udzielonej rękojmi za wady i 
gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu zabezpieczenia na 
dalszy okres obowiązywania umowy, przedkładając dokument zabezpieczenia nie później  
niż w terminie 30 dni przed wygaśnięciem pierwotnego zabezpieczenia.  

 
10.13. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi  

za wady przedmiotu umowy oraz z tytułu udzielonej przez Wystawcę gwarancji Wykonawca 
ponadto przedkłada do dyspozycji Zamawiającego weksel wraz z deklaracją wekslową.  
 

10.14. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, bank lub towarzystwo 
ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych  
na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci  
je bezpośrednio Zamawiającemu. 
 

10.15. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie 
wykonawca. 

 

 

11. Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia. 

 
 

11.1. Walutą oferty jest polski złoty. Cenę ofertową w formularzu ofertowym należy podać  

w złotych (PLN). 
 

11.2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczą niniejsze INDWO 

dokonywane będą w złotych (PLN). 
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12. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

12.1. Zasady ogólne 
 

12.1.1. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

12.1.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.1.3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszych INDWO  

oraz złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi do INDWO wzorami.  

12.1.4. Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane  

z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

12.2.  Forma oferty 
 

12.2.1. Oferta musi być sporządzona: 

• w języku polskim,  

• w 1 egzemplarzu,  

• w formacie nie większym niż A4.  

12.2.2. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

12.2.3. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 

12.2.4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest  

to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

 
 

13. Zawartość oferty. 
 
 

13.1. Oferta z zastrzeżeniem pkt. 8 INDWO, w szczególności musi zawierać: 

 

13.1.1. formularz ofertowy złożony w formie oryginału (załącznik nr 1 do INDWO); 

13.1.2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w wyborze ofert  

oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z wyboru ofert, złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

13.1.3. kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej, poświadczoną za zgodność  z oryginałem przez 

Wykonawcę; 

13.1.4. Wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 4 do INDWO); 

13.1.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 5  

do INDWO); 

13.1.6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do INDWO); 

13.1.7. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w wyborze ofert (Załącznik  

nr 2 do  INDWO) złożone w formie oryginału; 

13.1.8. oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  z wyboru ofert, (Załącznik  

nr 3 do INDWO) złożone w formie oryginału; 

13.1.9. wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (załącznik nr 7 

do INDWO), złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub  z adnotacją  

„nie dotyczy”; 

13.1.10. formularz teleadresowy Wykonawcy (załącznik nr 8 do INDWO) złożony w formie 

oryginału; 

13.1.11. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia. 
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13.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:  

 
13.2.1. wspólny formularz ofertowy złożony w formie oryginału (załącznik nr 1 do INDWO); 

13.2.2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w wyborze ofert  

oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z wyboru ofert;  

13.2.3. Wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 4 do INDWO); 

13.2.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 5  

do INDWO); 

13.2.5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do INDWO); 

13.2.6. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w wyborze ofert (Załącznik  

nr 2 do  INDWO) złożone w formie oryginału przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna  lub pełnomocnika ustanowionego  

do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

13.2.7. oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  z wyboru ofert, (Załącznik  

nr 3 do INDWO) złożone w formie oryginału przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna  lub pełnomocnika ustanowionego  

do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

13.2.8. wspólny wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom 

(załącznik nr 7 do INDWO), złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio  

lub  z adnotacją „nie dotyczy”; 

13.2.9. formularz teleadresowy Wykonawcy (załącznik nr 8 do INDWO) złożony w formie 

oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia z osobna; 

13.2.10. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

13.2.11. kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej, poświadczoną za zgodność  z oryginałem przez 

Wykonawcę; 

13.2.12. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa  

z osobna dokumenty wskazane w pkt. 8.1. INDWO oraz w pkt. 8.11.1 INDWO i 8.11.2. 

INDWO;  

13.2.13. Wykonawca, który potwierdza spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio 

dokumenty wskazane w pkt.  8.2., 8.3., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. INDWO. 

 
13.3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy: 

 
1. w przypadku Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

 

• przez osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub 

wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub 

• osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał lub kopię  

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza należy załączyć 

 w ofercie 
 

2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum, spółka cywilna): 

• osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał lub kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza należy załączyć  

w ofercie. 
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13.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

 

13.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 13.4. INDWO są składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez inne podmioty udostępniające Wykonawcy 

odpowiednio zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 

innych podmiotów. 
 
 

14. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono: 
 

Edyta Kozubek 
tel.: 507 38 17 83 

ekozubek@mzbm.sosnowiec.pl 

 

w sprawach formalnych, 

proceduralnych 

 

Igor Hauke 
tel.: (032) 263 20 94 

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl 
w sprawach dotyczących przedmiotu 

zamówienia 

Szczepan Grabowski 
tel.: (032) 364 20 30 

sgrabowski@mzbm.sosnowiec.pl 

w sprawach dotyczących przedmiotu 

zamówienia 

Krzysztof Syncerz 
tel.: 512 113 703 

Kilinskiego4@gmail.com 
w sprawach interwencyjnych 

 

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można w godzinach pracy adminstratora Zamawiającego 

wskazanych w tabeli pkt. 1 INDWO. 
 
 
 

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
15.1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby administratora Zamawiającego: MZBM - TBS  

Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – Sekretariat) w nieprzekraczalnym 

terminie:  
 

do dnia 14.03.2018 r. do godz. 12:30 
 

 
 

15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce), opisanej w następujący sposób 
 

 
 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. 

ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 
 

Oferta na wykonanie robót budowlanych pn.: 

 

mailto:ihauke@mzbm.sosnowiec.pl
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„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest   (w tym zdjęcie, transport  

i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku  

mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-

4a w Sosnowcu” 

 
 

Nie otwierać przed dniem:14.03.2018 r. godz.: 12:30 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................................................... 

(wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

tel./fax.: ................................................................................................... 

 

16. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 

16.1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania. 

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie administratora Zamawiającego: MZBM - TBS Sp. z o.o. 

ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (sala konferencyjna). 
 

w dniu      14.03.2018 r. o godz. 13:00 
 

16.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert administrator Zamawiający podaje kwotę jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 

administrator Zamawiającego podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i terminu 

zapłaty faktury zawartego w ofertach. 

 

17. Zwrot ofert złożonych po terminie. 
 

Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy bez jej otwierania.  

 

18. Opis sposobu obliczenia ceny. 
18.1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie wymienioną w formularzu ofertowym zryczałtowaną 

cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, bez możliwości jej zmiany przez 

Wykonawcę w trakcie wykonywania zamówienia.  

18.2. Cenę obejmującą całość zamówienia należy wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik  

nr 1 do INDWO) w formie ceny ryczałtowej - w pełnej zgodności z prawem budowlanym, 

dokumentacją techniczną (zawierającej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, projekty budowlane i przedmiary robót), niniejszą INDWO, przeprowadzoną 

wizją lokalną - obejmującą koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

zagospodarowania placu budowy, zagospodarowania zieleni, sporządzenia dokumentacji 

odbiorowej wraz z podatkiem VAT w ustawowej wysokości. 
 

18.3. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena i nie ulegnie zmianie za wyjątkiem 

okoliczności przewidzianych w pkt. 23.4 INDWO. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej INDWO oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu należytej realizacji zadania.  
 

18.4. Zamówienie będzie realizowane do maksymalnej wartości umownej brutto ustalonej  

w umowie (Załącznik nr 9 do INDWO).    
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18.5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana  

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. 
 

18.6. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone 

przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem 

Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych  

do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wynikających z załączonej dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wizji 

lokalnej w terenie. 

 

19. Kryteria oceny ofert. 
 

19.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie 

wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego wyboru ofert. 
 

19.2. Oferty zostaną poddane ocenie członków Komisji Przetargowej w oparciu o następujące 

kryterium i jego znaczenie: 
 

Kryterium - Cena Znaczenie   

procentowe 

kryterium - 60 % 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium - 60 punktów 

Cena brutto całości usługi 60% 60 

Kryterium – termin gwarancji na wykonane 

roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu 

przez Wykonawcę liczony od daty wykonania 

przedmiotu zamówienia 

Znaczenie   

procentowe 

kryterium - 5%, 10% 

lub 15%, 20% 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium -20 punktów 

5-6 lat 5% 5 

7 lat 10% 10 

8-9 lat 15% 15 

10 lat i więcej 20% 20 

Kryterium – Termin wykonania zamówienia Znaczenie   

procentowe 

kryterium - 5%, 10%  

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium -10 punktów 

Skrócenie terminu realizacji umowy o 14 dni 5% 5 

Skrócenie terminu realizacji umowy o 30 dni 10% 10 

Kryterium – Wysokość kary za zwłokę w 

realizacji przedmiotu umowy 

Znaczenie   

procentowe 

kryterium - 5% lub 

10%  

Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 
kryterium -10 punktów 

0,2 % (za każdy dzień opóźnienia) 5% 5 

0,3 % (za każdy dzień opóźnienia) 10% 10 

 

19.3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C). 
 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania:    
 

Pi (C) = 
C min 

x Max (C) 
Ci 
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 gdzie: 

Pi (C) Ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”. 

C min Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 

Ci Cena oferty badanej. 

Max (C) Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” – 60 pkt. 

19.4. Do sumy punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium „Cena” Zamawiający doliczy 

punkty: 

A. otrzymane w kryterium „Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia” 

– odpowiednio 5, 10, 15 lub 20pkt. w zależności od terminu udzielonej gwarancji 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 

 do INDWO).  

B. otrzymane w kryterium „Termin wykonania zamówienia” – odpowiednio 5 lub 10 pkt. 

w zależności od zadeklarowanego skrócenia terminu realizacji umowy o 14 lub 30 dni. 

C. otrzymane w kryterium „Wysokość kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy” – 

odpowiednio 5 lub 10 pkt. w zależności od kary za zwłokę (0,2% lub 0,3% za każdy 

dzień opóźnienia) zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do INDWO). Jeżeli wykonawca nie otrzyma punków w tym kryterium 

przyjmuję się karę za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy 

dzień opóźnienia. 

 

19.5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów                   

w łącznej ocenie punktowej obejmującej wszystkie kryteria oceny ofert.  

 

19.6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, o ile kryterium 

„Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia”,                    

a następnie „Termin wykonania zamówienia”, a następnie  „Wysokość kary za zwłokę w realizacji 

przedmiotu umowy” nie pozwalają na wybór najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. 
 

 

19.7. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

liczbę punktów, wyliczoną na podstawie wzoru wskazanego w pkt. 19.3 i 19.4 INDWO.  
 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy.  
 

 

 

20.1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy 

zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

20.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza najdalej do dnia podpisania 

umowy, w szczególności winien: 
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1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie wskazanej   

w pkt. 10 INDWO; 

2. przekazać listę Podwykonawców na piśmie wraz z kserokopiami zawartych umów 

pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcami, jeżeli Wykonawca będzie realizował część 

zamówienia przy udziale Podwykonawców i wypełnił odpowiednio załącznik nr 7  

do INDWO – „Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom”; 

3. przedstawić harmonogram robót. 
 
 

21. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 

21.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl,  pisemnie 

na adres: MZBM – TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 41-200 Sosnowiec lub faksem na numer: 

(032) 364 20 55 z tym zastrzeżeniem, iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty 

należy złożyć w oryginale, a także dokumenty wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć 

w formie określonej w pkt. 8 i 13 INDWO. 
 

21.2. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia i wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

  
 

Uwaga!  
Zamawiający zastrzega prawo do upublicznienia informacji o wyniku wyboru ofert w taki sam 

sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe w formie niniejszej INDWO – w tym 

zamieszczenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej administratora 

Zamawiającego: www.mzbm.sosnowiec.pl. 
 

 

22. Podwykonawstwo. 
       

22.1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim 

zobowiązany jest wskazać zakres prac, które zamierza powierzyć Podwykonawcom (Załącznik 

nr 7 do INDWO), a przed podpisaniem umowy przekazać Zamawiającemu listę 

Podwykonawców na piśmie. 

22.2. W przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania i zaniechania osób 

trzecich będzie odpowiadał jak za własne działania i zaniechania. 

22.3. Zamawiający nie określa zakresu prac, który nie może być powierzony Podwykonawcy. 
 
 

23. Istotne zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia wyboru ofert. 
 

Zamawiający może dokonać zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 
 

23.1. terminu realizacji zamówienia: 

a) na skutek wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych związanych z wykonaniem 

robót budowlanych, których nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

b) na skutek wystąpienie siły wyższej,  

c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, 

d) wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, 

mailto:mzbm@mzbm.sosnowiec.pl
http://www./
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e) ujawnienia niewypałów i niewybuchów, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych,  

f) konieczności przeprowadzenia wykopalisk lub innych przeszkód o obiektywnym 

charakterze uniemożliwiających prowadzenie robót, 

g) zmian dokumentacji wynikającej z inicjatywy Zamawiającego, 

h) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 
 

23.2. osób uczestniczących w realizacji zamówienia zarówno po stronie Wykonawcy jak  

i Zamawiającego, gdy z przyczyn obiektywnych zmiany takie były konieczne, a powodowane 

np. zdarzeniami losowymi, zmianami kadrowo – personalnymi, utratą wymaganych uprawnień, 

itp., których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;  

23.3. wskazanych przez Wykonawcę Podwykonawców, na skutek wystąpienia uzasadnionych 

przyczyn, niemożliwych wcześniej do przewidzenia; 

23.4. zmniejszenie wynagrodzenia: 

a) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zmian technologicznych 

korzystnych dla Zamawiającego lub zastosowania przez Wykonawcę preferencji cenowych.  

W zakresie zmiany wynagrodzenia dotyczącego robót zamiennych Zamawiający dopuszcza 

taką możliwość jeżeli wartość tych robót nie przekroczy ceny ryczałtowej zaoferowanej przez 

Wykonawcę i ujętej w umowie. W przypadku potrzeby zrealizowania robót zamiennych 

znacznie przekraczających po zmianach cenę ryczałtową zamówienia Zamawiający ograniczy 

pierwotny zakres prac podlegający zmianom wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia.  

b) o wartość robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT; 

 

23.5. zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron. 
 
 

24. Zamawiający informuje, iż w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może 

zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Osoby 

wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane  z procedurą wyboru 

Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane 

osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty – powinny być to osoby 

bezstronne i obiektywne. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

 
24.1.  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

24.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa; 

24.3.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

24.4.  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

25. Wykaz załączników do niniejszej INDWO.    
 

Załącznikami do niniejszego INDWO są: 
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Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w wyborze ofert. 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych. 

Załącznik nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Załącznik nr 6  
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia.  

Załącznik nr 7  Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom. 

Załącznik nr 8  Formularz teleadresowy Wykonawcy. 

Załącznik nr 9 Zaparafowany wzór umowy. 

Załącznik nr 10 i 11  Dokumentacja budowlana. 

Załącznik nr 12 Wykaz wykonanych robót budowlanych przez kierownika budowy. 

 

 

Sporządził administrator Zamawiającego 

Agnieszka Czechowska-Kopeć  Agnieszka Wajda  

 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

 

Zaakceptowała Komisja ds. wyboru ofert: 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji  Podpis 

1. 

 

Krzysztof Syncerz Członek Komisji 

 

2 

 

Witold Dudziński Członek Komisji 

 

3. Edyta Kozubek Członek Komisji 

 

4. Szczepan Grabowski Członek Komisji 

 

5 Igor Hauke Członek Komisji 
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Formularz Ofertowy 
Załącznik  

nr 1 do INDWO 

  

Nazwa 

zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest   (w tym zdjęcie, transport  

i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku  

mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a 

w Sosnowcu” 

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu 

w imieniu której działa administrator   

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu  

Nazwa 

Wykonawcy: 

 
Adres 

Wykonawcy: 

 

 

Oświadczenia Wykonawcy: 
 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o wyżej wymienionym zamówieniu, Ja niżej podpisany, niniejszym 

oświadczam, że: 

1.1 zapoznałem się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję treść Informacji Niezbędnej  

do Wyboru Ofert wraz z jej wszystkimi załącznikami, w tym warunkami zawartymi  

we wzorze umowy; 

1.2 nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne; 

1.3 uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty  

oraz właściwego wykonania zamówienia;  

1.4 posiadam kwalifikacje i uprawnienia określone przepisami prawa oraz bezpieczne i sprawne 

narzędzia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;  

1.5 mam świadomość, iż zamówienie będzie realizowane do maksymalnej wartości środków 

umownych brutto, określonej w umowie; 

1.6 w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę  

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, jak również                        

w wyznaczonym terminie przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia  

oraz w wyznaczonym terminie wykonać przedmiot zamówienia; 

1.7 za termin wykonania zamówienia rozumiem bezusterkowe zakończenie prac budowlanych   

dokumentacji odbiorowej; 

1.8 udzielam rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od daty 

bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania; 

1.9 zadeklarowana poniżej cena ryczałtowa, zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

niniejszego zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektową 

(zawierającą specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty 

budowlane i przedmiary robót), INDWO, przeprowadzoną wizją lokalną, obejmującą koszty 

wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, 

sporządzenia dokumentacji odbiorowej oraz podatek VAT w ustawowej wysokości; 

1.10 zobowiązuję się do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego 

zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem  

w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą 

techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - 

Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 r., poz. 1332, 1529 z późn. zm.). 



 19 

1.11 zadeklarowana przeze mnie cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie 

podlegała zmianom z wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w pkt 23.4. INDWO, 

 
 

2. Deklaruję wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem za wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie cena  

brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi:  

 

............................zł netto (słownie: ...............................................................)  

 

plus 8% podatku VAT, tj. .......................zł (słownie: .......................................................................),  

 

co stanowi:  

 

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

 

w tym: 

kwota ……………………….. brutto stanowi koszty kwalifikowane, 

kwota ……………………….. brutto stanowi koszty niekwalifikowane. 

 

 

3. Oferuję termin gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez  

 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość lat  - …………...… 

 

4.  Oferuję skrócenie terminu realizacji umowy o  …………. dni. 

 

5. Oferuję wysokość kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy  - 0,….% 

                                                                                   Za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data .............................................................                                ........................... ............................................................ 

                                  Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

                       w dokumencie upoważniającym do występowania  

                   w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 

Uwaga! 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego,  za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń. 
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Oświadczenie Wykonawcy 

o spełnianiu warunków udziału w wyborze ofert 

Załącznik  

nr 2 do INDWO 

 

Nazwa 

zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest   (w tym zdjęcie, transport  

i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku  

mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a 

w Sosnowcu” 

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu 

w imieniu której działa administrator   

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu  

Nazwa 

Wykonawcy: 

 
Adres 

Wykonawcy: 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w wyborze ofert określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data .............................................................                                ........................... ............................................................ 

                            Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

                 w dokumencie upoważniającym do występowania  

             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 

Uwaga! 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń. 
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Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

z wyboru ofert. 

Załącznik 

nr 3 do INDWO 

 

Nazwa 

zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest   (w tym zdjęcie, transport  

i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) 

 budynku  mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości                         

przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu” 

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu 

w imieniu której działa administrator   

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu  

Nazwa 

Wykonawcy: 

 
Adres 

Wykonawcy: 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z wyboru ofert na udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .............................................................                                .......................................................................................  

                            Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

                 w dokumencie upoważniającym do występowania  

             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 

Uwaga! 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie  nieprawdziwych 
oświadczeń. 
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Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
Załącznik  

nr 4 do INDWO 

 

Nazwa 

zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest   (w tym zdjęcie, transport  

i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) 

 budynku  mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości                             

przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu” 

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu 

w imieniu której działa administrator   

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu  

Nazwa 

Wykonawcy: 

 
Adres 

Wykonawcy: 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wykonałem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia procedury 

wyboru ofert na udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

to w tym okresie, następujące roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków 

mieszkalnych, a ich wartość była nie mniejsza niż 1.000.000,00zł brutto każda: 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia – roboty 

budowlanej wykonanej na rzecz 

poprzedniego Zamawiającego 

Zamawiający 

(nazwa, adres  

i telefon) 

Miejsce realizacji 

Roboty budowlanej 

Data realizacji   

(pełne daty: od dz/m-c/r  

 do dz/m-c/r ) 

Wartość zrealizowanej 

roboty budowlanej (nie 

mniej niż 1.000.000,00zł 

brutto) 

 

 

    

     

     

     

     

 

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. robót – np. referencje. 

 

 

 

 
         Data .............................................................                                ........................... ............................................................ 

                             Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

                   w dokumencie upoważniającym do występowania  

               w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 

Uwaga! 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
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Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 
Załącznik  

nr 5 do INDWO 

 

Nazwa 

zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport  

i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku  

mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a     

w Sosnowcu” 

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu 

w imieniu której działa administrator   

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu  

Nazwa 

Wykonawcy: 

 
Adres 

Wykonawcy: 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Informacja o podstawie 

Wykonawcy do 

dysponowania osobą (wpisać: 

„aktualnie dysponuję” albo „będę 

dysponował”) 

1. Kwalifikacje zawodowe 
(zgodnie z pkt. 8.4. INDWO wraz z  

nr odpowiedniego świadectwa 

kwalifikacyjnego) 

2. Doświadczenie 
 

Zakres wykonywanych 

czynności (funkcja-rola 

w realizacji zamówienia) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
 

 

3   

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
 

 

5   

 

1 

 

 

2 
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6   

 

1 

 

 

 

2 

 

 

7   

 

1 

 

 

2 

 

 

 

8   

 

1 

 

 

2 

 

 

 

9   

 

1 

 

 

2 

 

 

 

…   

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .............................................................                                ........................... ............................................................ 

                       Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

            w dokumencie upoważniającym do występowania  

         w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 

Uwaga! 

W kolumnie nr 2 należy wpisać: „aktualnie dysponuję” lub „będę dysponował”. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje aktualnie daną osobą/osobami, może polegać m.in. 

na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Jeżeli natomiast Wykonawca wykazując spełnianie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, polega na zasobach innych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wymagane jest dodatkowo przedłożenie przez te podmioty 

dokumentów wymienionych w pkt. 8.13. INDWO. 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
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Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia. 

Załącznik  

nr 6 do INDWO 

 

Nazwa 

zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest   (w tym zdjęcie, transport  

i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku  

mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a 

w Sosnowcu” 

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu 

w imieniu której działa administrator   

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu  

Nazwa 

Wykonawcy: 

 
Adres 

Wykonawcy: 

 

 

 
OŚWIADCZENIE  

 

Niniejszym oświadczam(my), iż osoby wymienione w załączniku nr 6 do niniejszych Informacji 

Niezbędnych do Wyboru Ofert, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia określone w pkt. 8.4. INDWO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data .............................................................                                ........................... ............................................................ 

                            Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

                 w dokumencie upoważniającym do występowania  

             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 

Uwaga! 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych 

oświadczeń. 
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Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom 
Załącznik  

nr 7 do INDWO 

  

Nazwa 

zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest   (w tym zdjęcie, transport  

i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku  

mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a 

w Sosnowcu” 

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu 

w imieniu której działa administrator   

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu  

Nazwa 

Wykonawcy: 

 
Adres 

Wykonawcy: 

 

 

Lp. 
Oświadczam, że poniższy zakres usługi będziemy realizowali  

przy pomocy Podwykonawcy 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

… 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

       Data .............................................................                                . ......................................................................................  

                          Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

                 w dokumencie upoważniającym do występowania  

             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 

 
Uwaga! 

Jeżeli Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia siłami własnymi, tj. bez udziału Podwykonawców, niniejszy załącznik należy podpisać oraz dołączyć do 

oferty z adnotacją” nie dotyczy”. 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
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Formularz teleadresowy Wykonawcy. 
Załącznik  

nr 8 do INDWO 

 

Nazwa 

zamówienia 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport  
i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku  

mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego          

4-4a w Sosnowcu” 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 

 

 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

Województwo:  Miejscowość:  

Powiat:  
Ulica /  

nr budynku i lokalu: 
 

Gmina:  
Godziny urzędowania 

Wykonawcy: 
 

Telefon:  NIP:  

Faks:  REGON:  

E-mail:  
Numer wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej 

/ KRS: 
 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający  

regulował będzie należności wynikające z realizacji zamówienia 

(w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą) 

 

Osoba sprawująca nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy 

(w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą) 

Imię i nazwisko:  Telefon kontaktowy:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Data .............................................................                                ........................... ............................................................ 

                    Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

         w dokumencie upoważniającym do występowania  

      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
Uwaga! 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych 
oświadczeń. 
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Wzór U M O W Y nr .......... / .......... 
Załącznik  

nr 9 do INDWO 

 

 
zawarta w dniu …………………… w Sosnowcu pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości położoną   

w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 4-4a, reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w osobach 

(reprezentacja min. 2 osobowa): 

 

Krzysztof Syncerz – Przewodniczący Zarządu Wspólnoty 

 

Elżbieta Kazibut   -  Członek Zarządu Wspólnoty 

 

Witold Dudziński – Członek Zarządu Wspólnoty 

 

 

zwany w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a  

 

Panem ………………………………..…. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………….  

mającym swoją siedzibę w ……………………………………………………………., działającym na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon ………..….., NIP ………………., 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§1. 

Przedmiot umowy 

1. W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  

do wykonania roboty budowlane w zakresie „kompleksowego unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest   (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji 

(termomodernizacja) budynku  mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 

Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu” (dalej: obiekt), zgodnie z dokumentacją techniczną i audytem 

energetycznym wariant 2, którym zarządza komórka organizacyjna MZBM – TBS Sp. z o.o. w 

Sosnowcu, a to: ROW II z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Niepodległości 8, nr telefonu 32 263-20-94. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy, w tym kosztorys ofertowy, określające  

w sposób szczegółowy zakres oraz wartość przedmiotu umowy, a także dokumentacja projektowa 

dotycząca wykonania przedmiotu umowy, w tym audyt energetyczny. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej, w ramach której zapoznał się ze stanem 

technicznym obiektu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Ponadto Wykonawca oświadcza, 

że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, których 

spełnienie jest niezbędne w celu należytego wykonania umowy i uniknięcia konieczności ponoszenia 

przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym ze specyfikacją techniczną 

realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia wszelkiej dostarczonej mu dokumentacji, w tym 

dokumentacji projektowej oraz wniesienia do niej umotywowanych zastrzeżeń w terminie 14 dni  

od daty jej otrzymania. W przypadku braku uwag Wykonawcy zgłoszonych w ww. terminie 

przyjmuje się, że Wykonawca przyjął otrzymaną dokumentację bez zastrzeżeń.  

 

§2. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany wyłącznie siłami własnymi 

Wykonawcy. Powierzenie przedmiotu umowy podwykonawcy lub przez podwykonawcę dalszym 

podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Celem uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  

do zatwierdzenia projekt umowy wraz z zakresem prac powierzanych podwykonawcy, przy czym 
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, jak za własne 

działania i zaniechania. 

5. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

do chwili przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym  podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranego przedmiotu 

umowy, chyba że Wykonawca ustanowił odpowiednie zabezpieczenie z przeznaczeniem  

na wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców. Dowody zapłaty należy załączyć 

do składanej faktury. 

 

§ 3. 

Okres obowiązywania umowy 

1. Zamawiający  Wspólnota  Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu   

oświadcza, że całość wynagrodzenia Wykonawcy zamierza sfinansować ze środków  pochodzących  

z dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 i na dzień zawarcia niniejszej umowy decyzja o 

przyznaniu dofinansowania nie została jeszcze wydana.  

2. Strony  oświadczają,  że  umowa  niniejsza  jest  zawarta pod warunkiem, że Zamawiającemu 

przyznane zostanie dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 na  pokrycie  całości  

wynagrodzenia  Wykonawcy  oraz  pod  warunkiem, że Zamawiający uzyska przed rozpoczęciem 

robót wszystkie stosowne uzgodnienia, zezwolenia, warunki  techniczne oraz prawomocną decyzję o 

pozwoleniu na budowę. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o przyznaniu dofinansowania oraz o 

spełnieniu warunków, o jakich mowa w ust. 2 powyżej. Jednocześnie z tą informacją wezwie 

Wykonawcę do złożenia u Zamawiającego dokumentów niezbędnych do zgłoszenia przez 

Zamawiającego rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  

w Sosnowcu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty w terminie do 3 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia. 

4. Wykonawca jest uprawniony do przystąpienia do wykonania umowy po łącznym wystąpieniu 

następujących warunków: 

• po uzyskaniu od Zamawiającego informacji, że spełnione zostały warunki, o których 

mowa w ust. 2 powyżej; 

• po przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej;  

• po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o dacie złożenia zgłoszenia przez 

Zamawiającego do PINB i nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty złożenia tego 

zawiadomienia, chyba że roboty budowlane wykonywane są na podstawie uzyskanego 

pozwolenia na budowę,  

• po ustanowieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

• po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez komisję, w skład 

której wchodzi: Zarząd Wspólnoty, Koordynator ROW, Inspektor nadzoru, oraz 

Wykonawca, chyba że Zarząd Wspólnoty ze względu na zaistniałe okoliczności 

ustanowi inny skład komisji.  

5. W  przypadku  braku  spełnienia  warunków  określonych  w § 3 ust. 2, strony stają się wówczas 

wolne od wzajemnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. W wypadku gdy Strony nie uzgodniły terminu protokolarnego przekazania terenu budowy,  

a zaistnieją  pozostałe warunki wskazane w ust. 4 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
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wszystkie obowiązki określone w ust. 4  powyżej i przystąpić do protokolarnego przekazania terenu 

budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia 20.03.2019r. 

(protokolarny dzień przekazania Wykonawcy terenu budowy) do dnia 20.11.2019r. (podpisany 

końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń). 

8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy zobowiązany jest  

do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowić będzie 

podstawę fakturowania, w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W wypadku 

nieprzedłożenia ww. harmonogramu w powyższym terminie Zamawiający może powstrzymać się  

z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do chwili jego przedłożenia i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

9. Strony  uzgadniają,  iż  począwszy  od  daty  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu 

budowy aż do chwili podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, 

Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie 

budowy, chyba że szkoda została wyrządzona przez osobę, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, a osoba ta była upoważniona do przebywania na terenie budowy. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty: 

……………………. zł netto + ………………. zł podatek VAT = ………………… zł brutto  

(słownie: …………………………………………..………. złotych 00/100 brutto).  

2. Zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) skutkować będzie zmianą 

wysokości wynagrodzenia brutto, co nie wymaga jednak zmiany umowy. 

3. Powyższa kwota stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, w szczególności obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie i 

dostarczenie dokumentacji powykonawczej, pozostałej wymaganej prawem dokumentacji oraz za 

wykonanie i dostarczenie raportu wynikającego z opinii ornitologicznej a także wszelkie inne koszty, 

których  poniesienie jest niezbędne w celu należytego wykonania umowy. 

4. W przypadku gdy powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

niemożliwych do przewidzenia na dzień zawarcia umowy pomimo zachowania najwyższej 

staranności, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela 

Zarządu Wspólnoty, Koordynatora ROW, oraz projektanta, w szczególności dokonując na tą 

okoliczność stosownego wpisu do dziennika budowy. Wykonanie robót dodatkowych lub 

zamiennych może zostać zlecone Wykonawcy w oparciu o ustalenia wynikające z protokołu 

konieczności sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje 

do wiadomości, że przystąpienie do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga 

uprzedniego zawarcia przez Strony aneksu do umowy, w związku z czym Wykonawca podejmuje się 

wykonania robót dodatkowych i zamiennych przed zawarciem aneksu do umowy wyłącznie na 

własny koszt i ryzyko, co jednak nie zwalnia go z obowiązku należytego zabezpieczenia przedmiotu 

umowy przed ewentualną szkodą.   

5. Strony zgodnie przyjmują, że ilości m2  poszczególnych prac wskazanych w  kosztorysie ofertowym  

stanowią maksymalny zakres prac. Wykonanie prac ponad zakres wskazany w kosztorysie 

ofertowym stanowi  realizację prac dodatkowych i wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego oraz 

sporządzenia aneksu do umowy. Postanowienie § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5. 

Zasady współpracy  

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za przebieg wykonania umowy, w tym należyte 

prowadzenie wszelkiej dokumentacji jest Koordynator ROW II Igor Hauke  tel. nr +48 660512386 

2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad odpowiednim przebiegiem robót 

budowlanych pod względem ich zgodności z prawem, sztuką budowlaną i dostarczoną dokumentacją 
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budowlaną jest Inspektor Nadzoru: ……………………….….………... tel. nr ……..……………., 

nr uprawnień  ………………………………………...………………………. 

3. Inspektor Nadzoru jest w szczególności uprawniony do ustalania, sprawdzania i korygowania 

jednostek przyjmowanych do rozliczeń za wykonane roboty według faktycznego stanu wykonania 

umowy, czego dokonuje w uzgodnieniu z Koordynatorem ROW II. 

4. Wyżej wskazani przedstawiciele Zamawiającego nie są uprawnieni do składania w imieniu 

Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia, zmiany lub rozwiązania 

umowy. 

5. Wykonawcę reprezentuje Kierownik Budowy: …………………………...…tel.nr………………….. 

nr uprawnień  ………………………………………...………………………. 

6. O ile umowa nie stanowi inaczej, bieżąca wymiana informacji pomiędzy Stronami odbywać się będzie  

z wykorzystaniem następujących kanałów kontaktowych: 

• Zamawiający -   fax. numer: 32 364-20-55   

                                adres e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl 

• Wykonawca -  tel. numer: ………………..  adres e-mail: …………………………….. 

7. Wszelkie oświadczenia woli Stron będą składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 

adres Stron podany w komparycji umowy.  

8. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy, w tym mogą uniemożliwić 

lub znacznie utrudnić należytą współpracę Stron. W szczególności dotyczy to zmiany adresu dla 

doręczeń, numerów telefonów, faxów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. 

Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany umowy, nie mniej Strona dokonująca zmiany 

zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. W braku 

niezwłocznego powiadomienia o zmianie, zmiana taka nie może wywołać negatywnych skutków dla 

drugiej Strony, a w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana 

za skutecznie doręczoną, zaś Strona ponosząca odpowiedzialność za zaniedbanie niniejszego 

obowiązku zobowiązana będzie do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 

 

§ 6. 

Warunki wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią  wiedzą, umiejętnościami, środkami oraz 

uprawnieniami niezbędnymi w celu należytego wykonania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. Wykonawca odpowiada  

za przestrzeganie właściwej technologii wykonania przedmiotu umowy, przepisów prawa, 

przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zorganizuje wszystkie czynności niezbędne w celu należytego wykonania umowy we 

własnym zakresie i w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego oraz innych osób 

korzystających z nieruchomości Zamawiającego oraz nieruchomości z nią sąsiadujących. 

4. O ile nie umówiono się inaczej, wszelkie materiały, urządzenia oraz zgody niezbędne w celu 

należytego wykonania umowy zapewnia Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia. 

Wykonawca może stosować przy wykonywaniu przedmiotu umowy wyłącznie wyroby wprowadzone 

do obrotu zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t. j. Dz.U.2016.1570 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t. j. Dz.U.2016.290 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

przewidziane prawem dokumenty, a w szczególności certyfikat znaku bezpieczeństwa, krajową 

deklarację zgodności, (europejską) aprobatę techniczną, na wszystkie użyte wyroby, nie później niż  

z chwilą ich dostarczenia na teren budowy, a w każdym wypadku przed zabudowaniem danego 

wyrobu. Należyte wykonanie powyższych obowiązków stanowi warunek odbioru przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń. 
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5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udzielić w zakreślonym terminie 

wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących wykonania umowy. 

6. Wykonawca w przypadku wykonywania robót elektrycznych zobowiązuje się do ustanowienia 

kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 

2016.290 z późn. zm.).  

7. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy Wykonawcy aż do dnia protokolarnego przekazania 

terenu budowy Zamawiającemu, Wykonawca staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z 

dnia 14.12.2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub 

ekologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do utylizacji. 

Odpady budowlane posiadające wartość rynkową, a w szczególności odzyskany złom, winny zostać 

rozliczone z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu 

zagospodarowania odpadów oraz utylizacji, nie później niż w dniu dokonania odbioru przedmiotu 

umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić wszelkie media 

niezbędne w celu należytego wykonania umowy, a w szczególności media w postaci energii 

elektrycznej i wody.  

 

§ 7. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie zgłosi jego gotowość do odbioru 

Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielowi Zarządu Wspólnoty, Koordynatorowi ROW.  

2. Odbioru przedmiotu umowy dokonuje komisja w składzie: Zarząd Wspólnoty, Inspektor 

Nadzoru, Koordynator ROW. Zastrzega się jednocześnie, iż w zależności od zaistniałych 

okoliczności może zostać dokonana zmiana w składzie komisji po pisemnej akceptacji 

Zamawiającego tj. Członków Zarządu Wspólnoty. 

3. Rozpoczęcie odbioru będzie dokonane przez sporządzenie protokołu odbioru przedmiotu umowy  

w terminie do 10 dni roboczych licząc od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) Jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia Zamawiający może zażądać nieodpłatnego 

usunięcia stwierdzonych wad i innych nieprawidłowości, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

2) Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia: 

a) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, gdy stwierdzone 

wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem; 

b) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

właściwościami lub przeznaczeniem. 

5. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli 

przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2016. poz. 290 z późn. 

zm.), przy czym w wypadku, gdy na skutek stwierdzonych nieprawidłowości wymierzona została 

kara, do jej zapłaty zobowiązany jest Wykonawca, chyba że stwierdzone nieprawidłowości są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość przedmiotu umowy do odbioru 

niezwłocznie po usunięciu stwierdzonych wad. Zamawiający dokonana ponownego odbioru 

przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie. 

7. Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu 

umowy, komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym dokumenty wymagane na 

podstawie art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2016. poz. 290 z późn. 



 33 

zm.), dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu dla wszystkich wyrobów użytych przez 

Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą, pozostałą 

dokumentację, której przedłożenia Zamawiający może wymagać na podstawie przepisów prawa lub 

zawartej umowy.  

8. W wypadku gdy Wykonawca bez usprawiedliwienia nie stawi się w uzgodnionym lub wyznaczonym 

terminie w celu dokonania odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający uprawiony jest do sporządzenia 

jednostronnego protokołu odbioru, którego treść przekaże Wykonawcy. 

9. Jeżeli w ramach umowy wykonywane będą roboty ulegające zakryciu (roboty zanikowe), Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru w celu dokonania odbioru takich 

robót przed ich zakryciem. W wypadku zakrycia robót podlegających odbiorowi bez umożliwienia 

Zamawiającemu dokonania ich odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do odkrycia wykonanych prac 

na własny koszt i ryzyko, a ponadto ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę. 

 

§ 8. 

Zasady rozliczeń 

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, do wysokości 75 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nastąpi w oparciu o:  

1) częściowe kosztorysy powykonawcze podlegające akceptacji Inspektora Nadzoru, o ile są 

zgodne z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym i zostały sporządzone na 

podstawie: 

a) cen jednostkowych: R, M, S (R – robocizna, M – materiał, S – sprzęt), 

wyszczególnionych  

w kosztorysie ofertowym (ofercie) Wykonawcy, uzgodnionym z Inspektorem 

Nadzoru, 

b) ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót,  

2) podpisany przez komisję Zamawiającego protokół częściowego odbioru przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń. 

2. Składniki cenotwórcze do sporządzenia kosztorysu powykonawczego, zgodne z ofertą Wykonawcy:  

 

   Stawka kosztorysowa R-g  brutto (R x Kp. x Zysk)  ……… zł, w tym:     

   Robocizna    …….   zł / r-g 

   Koszty pośrednie (Kp)               ……..  - narzut naliczony do R i S  

   Zysk                 ……... - narzut naliczony do R + S + Kp 

 

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym (ofercie) nie ulegną 

zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. Ostateczne rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, na 

podstawie:  

1) kosztorysu powykonawczego sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 powyżej, 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, co następuje przez naniesienie na tym kosztorysie 

odpowiedniej adnotacji, 

2) podpisany przez komisję Zamawiającego protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń.  

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej zostanie dokonana 

przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na które 

składają się:  

1) zatwierdzone w imieniu Zamawiającego dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 1 - 4 

powyżej, 

2) protokół konieczności sporządzony przy udziale komisji powołanej przez Zamawiającego, w 

wypadku gdy zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 

6. W wypadku częściowego rozliczenia przedmiotu umowy, wartość ostatniej wystawionej przez 

Wykonawcę faktury winna odpowiadać różnicy między kwotą wskazaną w zatwierdzonym przez 
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Inspektora Nadzoru kosztorysie powykonawczym, a sumą należności brutto wynikających z 

dotychczas wystawionych przez Wykonawcę faktur.  

7. Zamawiający oświadcza, iż Wspólnota Mieszkaniowa nie jest podatnikiem VAT i posiada              

NIP: 644-287-62-12 

8. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada   NIP: …………………….…. 

9.  Wykonawca uprawnia Zamawiającego do zatrzymania pozostałej kwoty 25 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, do chwili rozliczenia kosztów udzielonego 

Zamawiającemu dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020, kredytu bankowego 

inwestycyjnego i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z ww. kwoty albo z jakąkolwiek inną 

nadającą się do potrącenia wierzytelnością Wykonawcy, wszelkich dodatkowych kosztów (w tym kar, 

opłat i prowizji), którymi Zamawiający zostanie obciążony z tytułu udzielonego Zamawiającemu 

dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020, kredytu bankowego inwestycyjnego lub 

obciążenia go takim kosztem, chyba że dany koszt, którym został obciążony Zamawiający jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.  

 

 

§ 9. 

Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne 

przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszej umowy.  

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte  

w dokumencie gwarancji, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.  

3. Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy. Bieg terminu 

rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad 

przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr …………….….) oraz potwierdzi 

faksem (nr …………………) lub pisemnie na adres Wykonawcy.  

6. W terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli 

Zamawiający zażądał wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad lub 

usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu 

ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu umowy 

lub jego części lub usunięcia wady.  

7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi 

termin do wykonania innych uprawnień, przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega 

zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

8. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu  

do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy  

o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

9. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie  

o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla 

Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad 

określonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy lub jego 

część była już wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił 

zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny/-ą od wad lub 

usunięcia wady.  
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10. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na 

wolny od wad albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy 

lub jego części w terminie rękojmi odbywać się będzie bezpłatnie (dotyczy to wszelkich 

czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach każdorazowo ustalonych przez 

Strony umowy.  

11. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego 

uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej.  

12. W przypadku gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów.  

13. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub 

sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.  

 

§ 10. 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy na okres ……….., 

licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń.  

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie stwierdzone wady  

w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej wadzie. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wada powinna 

być usunięta w miejscu, w którym przedmiot umowy znajdował się w chwili ujawnienia wady. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w corocznych 

przeglądach gwarancyjnych, o przeprowadzeniu których zostanie powiadomiony z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Nieusprawiedliwiona nieobecność Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnych 

traktowana jest jako nienależyte wykonanie umowy w zakresie obowiązku usunięcia wady 

przedmiotu umowy i skutkować będzie naliczeniem kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt 2 

umowy. 

4. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu udzielonej gwarancji Strony w uzgodnionym 

terminie, a w przypadku braku uzgodnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokonają 

przeglądu technicznego przedmiotu umowy, w wyniku którego Wykonawca usunie stwierdzone wady 

przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku uzgodnienia, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy, 

Zamawiający dokona przeglądu technicznego pod nieobecność Wykonawcy, przekazując mu 

dokonane ustalenia.  

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskania w tym celu upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę.  

6. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiot umowy.  

7. W celu rozwiania wątpliwości, niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy  

w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

8. W wypadku gdy na jakiekolwiek wyroby użyte w celu należytego wykonania przedmiotu umowy 

została udzielona gwarancja, a Wykonawcy został w związku z tym wydany dokument gwarancyjny, 

Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu oryginał takiego dokumentu nie później niż  

w terminie końcowego odbioru przedmiotu umowy. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu 

gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie 

zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.  

 

§ 11. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść do dnia 20.03.2019r. (lub wcześniej, w dniu w którym teren 

budowy będzie  przekazany) zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 
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……………….…….zł(słownie:…………………………………………………………………………

……………….00/100 złotych), stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa 

w § 4 ust. 1 umowy, w jednej z niżej wymienionych form: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 

2016. poz. 359 z późn. zm.). 

2. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych po 

upływie okresu rękojmi za wady oraz okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy kar umownych lub innych należności Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie złożona na oprocentowanym rachunku 

bankowym w Banku: ING Bank Śląski Nr 40 1050 1360 1000 0022 6919 8442 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy. 

6. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na 

pierwsze wezwanie żądanie, zabezpieczającą roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady oraz udzieloną na pełny okres obowiązywania umowy, w tym na okres rękojmi za 

wady/udzielonej gwarancji jakości. 

7. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie innej aniżeli w pieniądzu, Wykonawca zobowiązuje 

się przedłożyć treść dokumentu zabezpieczenia  do akceptacji Zamawiającego pod rygorem odmowy 

przyjęcia zabezpieczenia w treści niezgodnej z umową.  

8. W sytuacji gdy okres zabezpieczenia wynikającego z przedłożonego dokumentu upływa przed 

okresem obowiązywania umowy, w tym przed okresem udzielonej rękojmi za wady/gwarancji 

jakości, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu zabezpieczenia na dalszy okres 

obowiązywania umowy, przedkładając dokument zabezpieczenia nie później niż w terminie 14 dni 

przed wygaśnięciem pierwotnego zabezpieczenia. Postanowienia ust. 6 i 7 powyżej stosuje się wprost.  

9. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem bądź zmianą zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

10. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy oraz z tytułu udzielonej przez Wystawcę gwarancji Wykonawca ponadto 

przedkłada do dyspozycji Zamawiającego weksel wraz z deklaracją wekslową.  

 

§ 12. 

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to czy szkoda 

faktycznie zaistniała.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
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2) za opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania umownego w wysokości 0,… % 

wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji jakości/rękojmi za wady, w wysokości 0,… % wynagrodzenia umownego za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu dnia, w którym wada miała zostać usunięta. 

4) za zaangażowanie w wykonanie umowy podwykonawcy bez uzyskania zgody 

Zamawiającego,  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , 

w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4 ust. 1.   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym należy przez to rozumieć 

wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli 

wyrządzona szkoda przenosi wartość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych oraz innych wierzytelności Zamawiającego  

z wierzytelności Wykonawcy. 

 

§ 13. 

Rozwiązanie umowy 

1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy, przysługującemu Zamawiającemu  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie oraz pomimo wezwania  

na piśmie nie usunął stwierdzonego naruszenia lub też nie usunął skutków takiego naruszenia,  

a w szczególności nie przedłożył aktualnej polisy ubezpieczeniowej albo aktualnego i zgodnego  

z umową dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

2) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne w celu należytego wykonania umowy, 

3) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

4) Zamawiający utracił możliwość finansowania przedmiotu umowy ze środków pochodzących  

z dofinansowania RPO WSL 2014-2020 lub kredytu bankowego inwestycyjnego. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z podaniem uzasadnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) należytego zabezpieczenia przedmiotu umowy w celu zapobieżenia wystąpieniu ewentualnej 

szkody, 

2) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji przedmiotu umowy wykonanego na dzień 

rozwiązania umowy, a także inwentaryzacji przedmiotu umowy pozostałego do wykonania, przy 

udziale Zamawiającego, w terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż w terminie 7 dni 

od daty odstąpienia od umowy, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania w 

wysokości 200 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz zlecenia 

czynności inwentaryzacyjnych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania w tym względzie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę. 

3) niezwłocznego usunięcia zaplecza Wykonawcy i uporządkowania terenu budowy, jak i terenów 

bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

odstąpienia od umowy, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami przechowania zaplecza, 

kosztami bezumownego korzystania z zajętego terenu, a także kosztami uporządkowania ww. 

terenów, bez konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca 

wyraża zgodę, 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) udział w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji czynności będących w toku, w celu 

ustalenia stanu wykonania przedmiotu umowy na dzień rozwiązania umowy,  
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2) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy na warunkach 

przewidzianych umową, według stanu wykonania przedmiotu umowy na dzień odstąpienia  

od umowy, ustalonego w oparciu o protokół inwentaryzacji zatwierdzony przez Zamawiającego, 

chyba że Zamawiający uzna, iż wykonanie częściowe nie ma dla niego znaczenia ze względu  

na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez Zamawiającego cel umowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem usunięcia przez Wykonawcę zaplecza  

i uporządkowania  terenu budowy, jak i terenów bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, 

zgodnie z umową. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienie §7 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§14. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pozostaje w okresie 

od dnia  ……………………… do dnia ………………….….. ubezpieczony z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej na podstawie polisy nr ……………………….…..  wystawionej przez  

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

2. W przypadku upływu terminu ważności polisy w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres obowiązywania umowy, przy czym polisa ta winna 

zostać przedłożona w Dziale Technicznym Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed upływem 

terminu ważności poprzedniej polisy. 

3. Zakres ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej musi zawierać klauzulę  

o odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli 

powstały w wyniku ich wadliwego wykonania. 

 

§ 15. 

Pozostałe postanowienia 

1. Przeniesienie przez Wykonawcę wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym 

przelew wierzytelności na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych  

w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, chyba że Wykonawca uzyskał w tym celu pisemną 

zgodę Zamawiającego lub ujawnienia informacji Wykonawca dokonuje na uprawnione żądanie 

organu albo ujawnieniu ulega informacja podana przez Zamawiającego do publicznej wiadomości.  

3. Wykonawca, o ile sam jest uprawniony, a Strony nie postanowiły inaczej, przenosi  

na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, nieograniczone majątkowe prawa autorskie 

do każdego utworu wykonanego w ramach umowy, a w szczególności majątkowe prawa autorskie do 

dokumentacji powykonawczej, co w każdym wypadku następuje z dniem wydania egzemplarza 

danego utworu Zamawiającemu, także w postaci elektronicznej.    

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6. Załącznikiem do niniejszej umowy, który stanowi integralną część umowy jest: 

1) Załącznik nr 1 -  polisa OC działalności Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2  - uchwała nr 12/2016 w sprawie wykonania termomodernizacji 

3) Załącznik nr 3 -  uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji  

4) Załącznik nr 4 -  kosztorys ofertowy Wykonawcy 

5) Załącznik nr 5 - dokumentacja projektowa 

6) Załącznik nr 6 - weksel  wraz z deklaracją wekslową 

7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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Wykaz wykonanych robót budowlanych przez kierownika budowy. 
Załącznik  

nr 12 do INDWO 

 

Nazwa 

zamówienia: 

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego 

unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest   (w tym zdjęcie, transport  

i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) 

 budynku  mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości                              

przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu” 

Zamawiający: 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu 

w imieniu której działa administrator   

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu  

Nazwa 

Wykonawcy: 

 
Adres 

Wykonawcy: 

 

 

Przedkładamy wykaz doświadczenia kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych. 

 

Imię i Nazwisko:…………………………………………………………… 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia – roboty 

budowlanej wykonanej na rzecz 

poprzedniego Zamawiającego 

Zamawiający 

(nazwa, adres  

i telefon) 

Miejsce realizacji 

Roboty budowlanej 

Data realizacji   

(pełne daty: od dz/m-c/r  

 do dz/m-c/r ) 

Wartość zrealizowanej 

roboty budowlanej (nie 

mniej niż 1.000.000,00zł 

brutto) 

 

 

    

     

     

     

     

 

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. robót – np. referencje. 

 

 

 

 

 
         Data .............................................................                                ............. .......................................................................... 

                             Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

                   w dokumencie upoważniającym do występowania  

               w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 

Uwaga! 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 

 

 


