
 

 
   

 

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: 32.152.000,00 zł 

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

strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl 

 

Numer zamówienia: ZP/02/MZBM/20                                    Sosnowiec, dnia 19.06.2020 r. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych pn.: 

 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 

PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ 

ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU  

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-DROGOWĄ 

NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 

413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW 

PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO 

W SOSNOWCU - ETAP 1 i ETAP 2” 
 

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

Postępowanie prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą”. 

mailto:MZBM@mzbm.sosnowiec.pl
http://www.mzbm.sosnowiec.pl/


 

2 
 

 

 

Rozdział I 

INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa oraz adres 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:  32.152.000,00 zł Strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl 

 
2. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                         

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” z możliwością zastosowania na podstawie art. 24aa PZP tzw. 

„procedury odwróconej”. 

 

3. Zakres usługi wg klasyfikacji kodu CPV. 

 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45500000-2 -Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót  

z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane 

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa  

(z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

39300000-5 - Różny sprzęt 
 

4. Zastosowanie aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować zakresem całość 

zamówienia.  

7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości 50% 

wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu rodzaju zamówienia określonego              

w Rozdziale II SIWZ.  

mailto:mzbm@mzbm.sosnowiec.pl
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-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-budynkach-7016/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wynajem-maszyn-i-urzadzen-wraz-z-obsluga-operatorska-do-prowadzenia-robot-z-zakresu-budownictwa-oraz-inzynierii-wodnej-i-ladowej-7165/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wynajem-maszyn-i-urzadzen-wraz-z-obsluga-operatorska-do-prowadzenia-robot-z-zakresu-budownictwa-oraz-inzynierii-wodnej-i-ladowej-7165/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-produkty-gotowe-i-elementy-z-nimi-zwiazane-6083/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/konstrukcje-i-materialy-budowlane-wyroby-pomocnicze-dla-budownictwa-z-wyjatkiem-aparatury-elektrycznej-5807/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/konstrukcje-i-materialy-budowlane-wyroby-pomocnicze-dla-budownictwa-z-wyjatkiem-aparatury-elektrycznej-5807/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozny-sprzet-4886/
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8. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
 

Rozdział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybudowanie zespołu budynków pt. " BUDOWA 

ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH (ŁĄCZNIE 43 

SEGMENTY) W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA”, BUDOWA 

ZESPOŁU GARAŻY (ŁĄCZNIE 14 GARAŻY), BUDOWA PARKINGU (ŁĄCZNIE 24 

MIEJSCA POSTOJOWE) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-DROGOWĄ NA 

DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 

0006 KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W 

SOSNOWCU - ETAP 1 i ETAP 2 oraz pozostałych prac w niezbędnym zakresie umożliwiającym 

funkcjonowanie i oddanie do użytkowania w następującym zakresie: 

a) ETAP 1 obejmuje:  

 wycinkę drzew istniejących w zakresie zgodnym z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie zjazdu z drogi publicznej wg odrębnego opracowania, 

 wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z dojściami, parkingiem wg zakresu zgodnego 

z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie sieci wodociągowej, przyłączy wody, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy 

kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie 

zgodnym z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie zewnętrznej sieci gazu wg odrębnego opracowania w zakresie zgodnym z rysunkiem 

Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie przyłącza gazowego od zewnętrznej szafki gazowej do projektowanych budynków 

w Etapie 1,  

 rozbiórkę istniejącej sieci energetycznej, 

 wykonanie projektowanej sieci energetycznej wg odrębnego opracowania w zakresie zgodnym 

z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie przyłącza energetycznego od zewnętrznej szafki elektrycznej do projektowanych 

budynków w etapie 1,   

 wykonanie zewnętrznej instalacji teletechnicznej, instalacji oświetlenia zewnętrznego                          

wg zakresu zgodnego z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie budynków mieszkalnych – szereg 1 składający się z 6 segmentów wraz                                                     

z instalacjami wewnętrznymi, ogrodzeniem oraz podjazdami i tarasami zewnętrznymi. 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW                                        

W ETAPIE 1 

SZEREG 1 POWIERZCHNIA 

ZABUDOWY [m
2
] 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

[m
2
] 

POZIOM POSADOWIENIA 

POSADZKI BUDYNKU 

MIERZONY OD POZIOMU 

ODNIESIENIA 

PRZYJĘTEGO PRZY 

ZJEŹDZIE RÓWNEGO 0,00 – 



 

4 
 

 

 

290,60 mnpm 

Segment nr 1  73,66 m
2
 110,35 m

2
 +2,95 m – 293,55 mnpm 

Segment nr 2 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +2,60 m – 293,20 mnpm 

Segment nr 3 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +2,25 m – 292,85 mnpm 

Segment nr 4 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +1,90 m – 292,50 mnpm 

Segment nr 5 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +1,55 m – 292,15 mnpm 

Segment nr 6 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +1,20 m – 291,80 mnpm 

SUMA 441,96 m
2
 662,10 m

2
  

 

b) ETAP 2 obejmuje: 

 wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z dojściami wg zakresu zgodnego z rysunkiem 

Etapowanie robót – Etap 2, 

 wykonanie przyłączy wody, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci 

kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rysunkiem 

Etapowanie robót – Etap 2, 

 wykonanie zewnętrznej sieci gazu wg odrębnego opracowania w zakresie zgodnym z rysunkiem 

Etapowanie robót – Etap 2, 

 wykonanie przyłącza gazowego od zewnętrznej szafki gazowej do projektowanych budynków 

w etapie 2,  

 wykonanie projektowanej sieci energetycznej wg odrębnego opracowania w zakresie zgodnym 

z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 2, 

 wykonanie przyłącza energetycznego od zewnętrznej szafki elektrycznej do projektowanych 

budynków w etapie 2, 

 wykonanie zewnętrznej instalacji teletechnicznej, instalacji oświetlenia zewnętrznego                            

wg zakresu zgodnego z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 2, 

 wykonanie budynków mieszkalnych – szereg 2 składający się z 9 segmentów wraz                                 

z instalacjami wewnętrznymi, ogrodzeniem oraz podjazdami i tarasami zewnętrznymi. 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW                                    

W ETAPIE 2 

SZEREG 2 POWIERZCHNIA 

ZABUDOWY 

[m
2
] 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

[m
2
] 

POZIOM POSADOWIENIA 

POSADZKI BUDYNKU 

MIERZONY OD POZIOMU 

ODNIESIENIA 

PRZYJĘTEGO PRZY 

ZJEŹDZIE RÓWNEGO 0,00 – 

290,60 mnpm 

Segment nr 7  73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,20 m – 290,80 mnpm 
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Segment nr 8 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,30 m – 290,90 mnpm 

Segment nr 9 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,40 m – 291,00 mnpm 

Segment nr 10 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,50 m – 291,10 mnpm 

Segment nr 11 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,60 m – 291,20 mnpm 

Segment nr 12 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,70 m – 291,30 mnpm 

Segment nr 13 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,80 m – 291,40 mnpm 

Segment nr 14 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,90 m – 291,50 mnpm 

Segment nr 15 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +1,00 m – 291,60 mnpm 

SUMA 662,94 m
2
 993,15 m

2
  

 

2. UWAGA: zakres prac obejmuje wszystkie działania związane z uzyskaniem nowych                             

lub aktualizacją obecnych niezbędnych uzgodnień oraz pracami umożliwiającymi realizację 

przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia. 

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (zawierającej 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty budowlane oraz 

przedmiary robót), która stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej                                

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,                    

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

równoważnych materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty 

i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 

4. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.                                                                 

W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary 

robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie 

w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

opisanego w SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokonania wizji lokalnej w terenie,                     

o której mowa w pkt. 7 poniżej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny i wykonania przedmiotu 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 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 

2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 
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6. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich 

zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

7. Uznaje się za konieczne, by Wykonawcy przeprowadzili szczegółową wizję lokalną w terenie celem 

uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy                     

z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania,                     

na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ                                     

oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, zaś nie dotyczy warunków niemożliwych do przewidzenia na  

etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów lub braków dokumentacji, napotkania 

znalezisk archeologicznych, niewypałów i niewybuchów, ujawnienia niezinwentaryzowanych                        

lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, nietypowych warunków atmosferycznych 

i pozostałych okoliczności, które zostały przywołane we wzorze umowy. 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na zrealizowane roboty budowlane                     

na okres 60, 66  lub 72 miesięcy licząc od daty wykonania zamówienia, a rękojmi za wady                      

- na okres równy okresowi gwarancji. 

9. Poprzez wykonanie zamówienia rozumie się końcowy odbiór przedmiotu zamówienia wraz                             

z dokumentacją odbiorową, o której mowa we wzorze umowy. 

10. Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków 

własnych. 

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy                    

o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2019. poz. 1040 

z późn. zm.) wszystkich osób uczestniczących w realizacji zamówienia, z wyjątkiem osób 

kierujących budową i robotami, osób sporządzających dokumentację geodezyjną oraz osób 

wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń. Sposób kontroli oraz 

sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany wraz z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy na każde 

wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, a jeżeli strony nie ustalą innego 

terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone                     

za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych 

umów o pracę potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć lub uczestniczą w wykonaniu 

zamówienia zatrudnione są na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 

13. Kopie umów, o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL 

pracowników), zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę)                   

z osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób, które będą 

uczestniczyć lub uczestniczą w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę. 
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15. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

PZP, Zamawiający jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości                          

w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do przestrzegania prawa 

pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

16. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą uczestniczyć lub uczestniczą                                 

w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa we wzorze umowy. 

17. Postanowienia dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji 

zamówienia zostały opisane we wzorze umowy. 

18. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

20. Termin realizacji zamówienia.  

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od dnia protokolarnego przekazania 

placu budowy, wynosi maksymalnie 12 miesięcy.  

 

Rozdział III 

PODWYKONAWCY 

 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom                 

i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (załącznik nr 7 do SIWZ). 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób                       

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                       

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Rozdział IV 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium 

w wysokości: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy PZP. 
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3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING 

Bank Śląski o/S-c 82 1050 1360 1000 0008 0000 0572. Za skutecznie wniesione wadium                         

w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku 

Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające identyfikację postępowania do którego zostało 

wniesione. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.  

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium oryginał dokumentu należy złożyć                   

w sekretariacie MZBM - TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec). Do oferty należy 

dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu 

musi spełniać wymagania wynikające z ustawy PZP, w szczególności określać bezwarunkowy, 

nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych 

w Umowie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być 

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 11. 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

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

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi                                

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa                

w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw                 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,                

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

Rozdział V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP. 

3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
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zamówienia o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł 

(słownie: dwa miliony złotych 00/100). 

4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał: 

1)  że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie i prawidłowo                   

co najmniej trzy roboty budowlane, z których każda obejmowała swym zakresem roboty  

o wartości brutto co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) -                           

z podaniem odpowiednio ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, załączając 

jednocześnie dokumenty potwierdzające, że roboty te został wykonane lub są wykonywane 

należycie (np. referencje wystawione przez poprzednich Zamawiających); 

2)  że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą poniższe kwalifikacje zawodowe oraz 3- 

letnie doświadczenie: kierownik budowy - który posiada uprawnienia budowlane                                 

do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 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; 

3)  że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadająca poniższe kwalifikacje zawodowe oraz 3- 

letnie doświadczenie: kierownik robót elektrycznych - który posiada uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego; 

4)  że dysponuje co najmniej jedną osobą, posiadającą poniższe kwalifikacje zawodowe oraz 3- 

letnie doświadczenie: kierownik robót sanitarnych - który posiada uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego.  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec 

którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Ponadto 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę                         

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy                   

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.). 

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału  

w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 

 

Rozdział VI 

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                               

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
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na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Zamawiający informuje, iż stosowna sytuacja wystąpi, gdy zaistnieją okoliczności wymienione                  

w ust. 2 - 4 niniejszego rozdziału. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu                        

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne                  

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 

ustawy PZP. 

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                       

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4)  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                                   

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba                                  

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,                       

o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                          

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w ust. 1. 

 

Rozdział VII 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1)  oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 
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2)  oświadczenie, że Wykonawca oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, w przypadku zaistnienia zmian, 

nieodzwierciedlonych w ww. dokumentach, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty 

dokumenty będące podstawą tychże zmian (np. uchwała wspólników, prawomocny wyrok 

sądowy), 

4)  stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana 

jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie 

wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty tych podmiotów określone w ust. 2. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty określone                 

w ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy                             

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw                      

do wykluczenia).  

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje i Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących 

dokumentów: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz                         

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu 

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,                 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem                   

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

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

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1170, z  późn. zm.); 
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5) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 

6) wykazu nie mniej niż 3 wykonanych robót budowlanych, z których każda obejmowała swym 

zakresem robotę o wartości brutto co najmniej 400.000,00 zł - z podaniem odpowiednio ich 

wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, załączając jednocześnie dokumenty 

potwierdzające, że roboty te został wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje 

wystawione przez poprzednich Zamawiających). Wzór wykazu robót budowlanych stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ; 

7) wykazu osób, biorących udział w realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik 

nr 5 do SIWZ. 
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) ust. 6 pkt 1– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy                                      

lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                      

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) ust. 6 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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 szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

3) ust. 2 pkt 3 – składa dokument z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzający, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 6 pkt 1, 6 pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert.  

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw                

do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1-6 pkt 4 i 2 pkt 3 odnośnie tego 

podmiotu. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których 

mowa w ust 2 pkt 3 oraz w ust. 6 pkt 1- 6 pkt 4 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 

6 pkt 5 – 6 pkt 7 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w 

postępowaniu. 

11. 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. 

12. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców                          

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,                         

że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,                   

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia                           

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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13. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składane są w oryginale. 

14. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 14 składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  

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

18. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować     

z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz 

ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

2) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

19. Na podstawie art. 24aa ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udział w postępowaniu.  

 

Rozdział VIII 

WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY 

 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

3. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 

o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 

własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub inne osoby do tego 

umocowane. 

5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej 

zgodnie z opisem poniżej: 

 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 
 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE 

SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ ZESPOŁU GARAŻY, 

BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-DROGOWĄ NA 

DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 

KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - 

ETAP 1 i ETAP 2” 
 

Nie otwierać przed dniem: ……..r. godz.: …….. 

Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................................................... 
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(wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

6. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak                        

w takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie 

lub przedwczesne otwarcie oferty.  

7. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu, czy to 

przez Wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty kurierskiej – Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe 

otwarcie.  

8. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone                         

w sposób trwały. 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn.zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i 

odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów 

zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 

11. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkuje 

odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

14. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym 

przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego. 

 

 

Rozdział IX 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Dla zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie wymienioną w formularzu ofertowym cenę wykonania 

całości zamówienia brutto. 

3. Zamówienie będzie realizowane do maksymalnej wartości nominalnej ustalonej w umowie 

(Załącznik nr 6 do SIWZ). 

4. Wykonawca w formularzu ofertowym poda ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

wartości podatku VAT oraz ceny netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą                   

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.). 

5. Pomimo zastosowania ceny ryczałtowej do oferty należy dołączyć uproszczoną kalkulację 

kosztorysową. W związku z zastosowaniem ceny ryczałtowej załączona uproszczona kalkulacja 

kosztorysowa nie będzie podlegała ocenie w toku badania oferty. 

6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,                                 

a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane 

informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane                    

w niniejszej SIWZ. 

7. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona 

cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona                        

z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę z większą niż 

dwie liczbą cyfr po przecinku, Zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po 
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przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania. 

8. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

9. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie 

podlega podwyższeniu. 

10. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN. 

11. W przypadku o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór  

prowadziłby do powstania u Zamawiającego   obowiązku   podatkowego zgodnie  z  przepisami                    

o  podatku  od  towarów  i  usług,  do  ceny  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferty  z najniższą ceną 

dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. 
 

Rozdział X 

INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: MZBM - TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 

41-200 Sosnowiec (I piętro – sekretariat) do dnia 13.07.2020 r., do godziny 08:00. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym 

mowa powyżej, oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

2.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2020 r., o godzinie 08:30, w siedzibie Zamawiającego  

tj. MZBM - TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (sala konferencyjna). 

3.  PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 
1)  Otwarcie ofert jest jawne. 

2)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                  

na sfinansowanie zamówienia. 

3)  Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

4.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
1)  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

2)  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie 

przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zewnętrzne będzie 

zawierało dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a przypadku wycofania dodatkowe oznaczenie 

„WYCOFANIE”. 

 

Rozdział XI 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział XII 

BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych 
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wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:  

 

 
 

3.1. 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 

 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. 

 

3.2 Do sumy punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto całości przedmiotu 

zamówienia” Zamawiający doliczy punkty: 

3.2.1 otrzymane w kryterium „Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane 

udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę liczony od daty wykonania 

przedmiotu zamówienia” – odpowiednio 5, 10 lub 15 pkt. w zależności                             

Kryterium - Cena Znaczenie procentowe 

kryterium - 60 % 
Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

Cena brutto całości przedmiotu zamówienia           60% 60 

Kryterium – Termin gwarancji na wykonane 

roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu 

przez Wykonawcę liczony od daty wykonania 

przedmiotu 

Znaczenie procentowe 

kryterium - 5%, 10% lub 

15% 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium -15 punktów 

60 miesięcy           5% 5 

66 miesięcy         10% 10 

72 miesięcy        15% 15 

Kryterium – Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia liczony od dnia protokolarnego 

przekazania placu budowy 

Znaczenie procentowe 

kryterium -  5%, 10% lub 

15% 

Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium -15 punktów 

12 miesięcy        5% 5 

11 miesięcy        10% 10 

10 miesięcy        15% 15 

Kryterium – Termin zapłaty faktury liczony od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 

Znaczenie procentowe 

kryterium - 5% lub 10% 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium -10 punktów 

14 dni          5% 5 

30 dni        10% 10 



 

17 
 

 

 

od terminu udzielonej gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę                                

w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ); 

3.2.2 otrzymane w kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony                      

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy” – odpowiednio 5, 10 lub 15 

pkt. w zależności od terminu realizacji zamówienia zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ); 

3.2.3 otrzymane w kryterium „Termin zapłaty faktury liczony od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego” – odpowiednio 5 lub 10 pkt. w zależności                            

od terminu zapłaty faktury zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

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

punktów w łącznej ocenie punktowej obejmującej wszystkie kryteria oceny ofert. 

3.4. 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 realizacji przedmiotu 

zamówienia liczony od dnia protokolarnego przekazania palcu budowy” , a następnie 

„Termin zapłaty faktury liczony od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego”  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. 

3.5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów, wyliczoną na podstawie wzoru wskazanego w pkt. 3.1.-3.4. 

SIWZ. 

3.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zastosuje procedurę przewidzianą w art. 90 ust. 1-3 ustawy 

PZP. 

3.7. Zamawiający informuje, że maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty 

budowlane udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę liczony od daty wykonania 

przedmiotu wynosi 72 miesiące. Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu w 

miesiącach, określając deklarowany termin jako 60, 66 lub 72 miesiące. Najkrótszy 

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu wynosi 60 miesięcy – oznacza to, 

że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 60 miesięcy, Zamawiający 

odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  PZP.  W  

przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące to 

Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 72 miesiące; natomiast 

umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego 

w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca  nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji na 

wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę liczony od 

daty wykonania przedmiotu Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji 

wynoszący 60 miesięcy. Podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” 

czasu spowoduje przeliczenie do pełnych 60, 66 lub 72 miesięcy „w dół” i pełnych 

punktów wskazanych powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu 
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gwarancji w przedziale pomiędzy 60 a 72, wyrażoną inną liczbą niż 60, 66 lub 72 

Zamawiający przy wyliczeniu ilości punków dokona zaokrąglenia „w dół” (np. gdy 

Wykonawca poda okres gwarancji wynoszący 65 miesięcy otrzyma ilość punktów 

odpowiednią dla okresu 60 miesięcznego); natomiast sama umowa zostanie zawarta  

uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca 

poda długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu liczoną w 

miesiącach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający 

dokona zaokrąglenia do pełnych 60, 66 lub 72 miesiące „w dół”. 

3.8. Zamawiający informuje, że maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia 

liczony od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wynosi 12 miesięcy.  

Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu w miesiącach, określając 

deklarowany termin jako 12, 11 lub 10 miesiące. Najdłuższy termin realizacji 

przedmiotu zamówienia liczony od dnia protokolarnego przekazania placu budowy 

wynosi 12 miesięcy – oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres dłuższy niż 

12 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin realizacji 

przedmiotu zamówienia liczony od dnia protokolarnego przekazania placu budowy 

krótszy niż 10 miesiące to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres 

wynoszący 10 miesiące; natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia liczonego od dnia protokolarnego przekazania 

placu budowy zadeklarowanego w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

zadeklaruje żadnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia liczonego od dnia 

protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiający przyjmie najdłuższy termin 

realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia protokolarnego przekazania placu 

budowy wynoszący 12 miesięcy. Podanie długości terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia liczonego od dnia protokolarnego przekazania placu budowy w innych 

„jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych 12, 11 lub 10 miesięcy „w 

górę” i pełnych punktów wskazanych powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca poda 

maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia protokolarnego 

przekazania placu budowy w przedziale pomiędzy 12 a 10, wyrażoną inną liczbą niż 12, 

11 lub 10 Zamawiający przy wyliczeniu ilości punków dokona zaokrąglenia „w górę” 

(np. gdy Wykonawca poda termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia 

protokolarnego przekazania placu budowy wynoszący 11,5 miesiąca otrzyma ilość 

punktów odpowiednią dla okresu 12-miesięcznego);   natomiast   sama  umowa  zostanie  

zawarta  z uwzględnieniem terminu zadeklarowanego w ofercie. W przypadku, gdy 

Wykonawca poda termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia 

protokolarnego przekazania placu budowy liczony w miesiącach wyrażonych ułamkiem 

dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych 12, 

11 lub 10 miesięcy „w górę”. 

3.9. Zamawiający informuje, że maksymalny termin zapłaty faktury liczony od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego wynosi 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest 

do podania terminu w dniach, określając deklarowany termin jako 14 lub 30 dni. 

Najkrótszy termin zapłaty faktury liczony od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego wynosi 14 dni – oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres 

krótszy niż 14 dni, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie    

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin zapłaty 
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faktury liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego dłuższy niż 30 dni to 

Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 30 dni natomiast umowa 

zostanie zawarta z uwzględnieniem termin zapłaty faktury liczony od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego zadeklarowanego w ofercie. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zadeklaruje żadnego terminu zapłaty faktury liczony od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego Zamawiający przyjmie najdłuższy termin zapłaty faktury 

liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wynoszący 30 dni. Podanie 

terminu zapłaty faktury liczonego od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego  

w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych 30 lub 14 dni „w dół” 

i pełnych punktów wskazanych powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca poda termin 

zapłaty faktury liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego w przedziale 

pomiędzy 14 a 30, wyrażoną inną liczbą niż 14 lub 30 Zamawiający przy wyliczeniu 

ilości punków dokona zaokrąglenia „w dół” (np. gdy Wykonawca poda termin zapłaty 

faktury liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wynoszący 20 dni 

otrzyma ilość punktów odpowiednią dla terminu 14 dni); natomiast sama umowa 

zostanie zawarta z uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie. W przypadku, 

gdy Wykonawca poda termin zapłaty faktury liczony od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego liczoną w dniach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym  

do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych 14  lub 30 dni „w dół”. 

3.10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

wskazane w złożonych ofertach. 

3.11. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów, wyliczoną na podstawie wzoru wskazanego w pkt. 3.1. oraz 

3.2. SIWZ.  

3.12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

Rozdział XIII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                   

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

 

Edyta Grabowska 
zp@mzbm.sosnowiec.pl 

egrabowska@mzbm.sosnowiec.pl 
w sprawach proceduralnych 

Szczepan Grabowski 

tel.: (032) 364 20 30 

zp@mzbm.sosnowiec.pl 

sgrabowski@mzbm.sosnowiec.pl 

w sprawach dotyczących 

przedmiotu zamówienia 

 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy 
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przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1051 z  późn. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1, za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) lub faksem na nr 32/364-20-45 lub drogą 

elektroniczną wysyłając e-mail na adres: zp@mzbm.sosnowiec.pl. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia                           

oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub faksu, każda ze stron 

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów składanych przez Wykonawcę na podstawie art. 26          

ust. 1 oraz ust. 2f. lub uzupełnianych przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy 

PZP oraz oferty, w stosunku do których zastrzeżona jest forma pisemna. 

5. Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/faks/email dotyczące niniejszego postępowania                              

o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania. 

6. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów określonych w art. 

38 ustawy PZP. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne informacje związane z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie BIP (Biuletyn Informacji 

Publicznej) w zakładce, w której umieszczony jest SIWZ dotyczący niniejszego postępowania. 

7.  

 

Rozdział XIV 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% maksymalnej wartości 

nominalnej umowy. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w formie pieniężnej następuje z chwilą 

wpływu środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego. 

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

umowy.  

3. Zabezpieczenie według wyboru Wykonawcy może być wnoszone w jednej lub kilku formach, 

zgodnie z dyspozycją art. 148 ust. 1 ustawy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż w dniu 

przekazania placu budowy na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski o/S-c 29 1050 

1360 1000 0008 0145 6526. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                

w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek 

Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, oryginał dokumentów go 

stanowiące należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.   

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

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

na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, 

udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego 

wykonania umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na okres 

wykonania umowy oraz udzielonej gwarancji.  

8. Gwarancja, o której mowa w ust. 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, 



 

21 
 

 

 

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 

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

11. Postanowienia pkt od 7 do 10 SIWZ stosuje się do poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym oraz do poręczeń 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.  

 

Rozdział XV 

WARUNKI DOTYCZĄCE UMOWY 
 

1. Wzór Umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy                                

w przypadkach określonych we wzorze umowy. 

 
 

Rozdział XVI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 

opisane w Dziale VI ustawy PZP. 

 

Rozdział XVII 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach         

i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.  WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1) Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce 

podpisania umów. 

2) Umowy zostaną zawarte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem 

art. 94 ustawy Pzp. 

3) Wykonawca przed podpisaniem umów zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę 

Wykonawców występujących wspólnie winna zawierać: 

a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 

być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 
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b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres 

obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, powiększony o okres 

rękojmi i gwarancji jakości, 

c) oświadczenie, że wszyscy partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną 

za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz odpowiedzialność z tytułu 

udzielonej gwarancji jakości i rękojmi,  

d) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

e) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy 

wykonywaniu zamówienia, 

f) oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz  i w imieniu 

wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i z każdego z osobna. 

4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) potwierdzone stosownymi decyzjami, 

o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 

ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz że posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej. 

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, określone w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się 

w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umów. 

6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP 

oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

7) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty. 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 

Załącznik nr 1  –  Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2  –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3  –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik nr 4 –  Wykaz robót budowlanych; 

Załącznik nr 5  –   Wykaz osób; 

Załącznik nr 6 –  Wzór umowy; 

Załącznik nr 7 –    Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom; 

Załącznik nr 8  –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 9 –    Formularz teleadresowy Wykonawcy; 

Załącznik nr 10 –   Dokumentacja projektowa. 
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Zaakceptowała Komisja Przetargowa: 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Komisji  Podpis 

1. 
 

Przewodniczący Komisji 
 

2.  Członek Komisji 
 

3.  Członek Komisji 
 

4.  Sekretarz Komisji 
 

5.  Członek Komisji 
 

 

 

 

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego: 

 

Zatwierdziła: Agnieszka Wajda  Zatwierdziła: Agnieszka Czechowska-Kopeć 

 

podpisy: 

 

 

podpis: 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik  

nr 1 do SIWZ 

  

Nazwa 

zamówienia: 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH  

W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ  

Z BUDOWĄ ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU  

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH  

O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 

KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO  

W SOSNOWCU - ETAP 1 i ETAP 2” 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 Adres 

Wykonawcy: 

 

 

1. Oferuje wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem zgodnie z wymaganiami określonymi                   

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy za wynagrodzenie: 

……………………….... zł netto  

(słownie: ................................................................................................................................................)  

plus podatek VAT, tj.: ………… zł  

(słownie: ................................................................................................................................................),  

co stanowi: …..…………. zł brutto  

(słownie:.................................................................................................................................................) 

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

Wykonawcę liczony od daty wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy - 

…….…. 

3. Oferuję termin realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości ilość miesięcy -……… liczony od 

dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

4. Oferuję termin zapłaty faktury w wysokości ilość dni - ……… liczony od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że podana w ofercie cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 

z tytułu realizacji umowy. 

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz                           

z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i uznaję się za związanego określonymi w niej 

wymaganiami i zasadami postępowania oraz nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

8. Oświadczam, uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty oraz 

właściwego wykonania zamówienia. 

9. Oświadczam, że wzór umowy (stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ) został przeze mnie 

zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy                          

na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że mam świadomość, iż zamówienie będzie realizowane do maksymalnej wartości 

zabezpieczonych środków, określonej w umowie. 

11. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ. 
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12. Oświadczam, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …….., 

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa): 

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

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

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

 

13. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskamy zgodę 

          wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie 

danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

2) poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy 

          wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną 

udostępnione Zamawiającemu; 

3) poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy 

          wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz                            

z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty 

i informacje składane przez wykonawców. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                                 

W POSTĘPOWANIU 

Załącznik  

nr 2 do SIWZ 

  

Nazwa 

zamówienia: 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W 

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ 

ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH 

EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW 

PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - 

ETAP 1 i ETAP 2” 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 Adres 

Wykonawcy: 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Stosownie do treści art. 22 ust. 1, 1a i 1b oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oświadczam, że: 

 

1) posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                            

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

2) posiadam odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 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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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Załącznik  

nr 3 do SIWZ 

  

Nazwa 

zamówienia: 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W 

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ 

ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH 

EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW 

PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - 

ETAP 1 i ETAP 2” 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 Adres 

Wykonawcy: 

 

 
Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ROBOT BUDOWLANYCH 
Załącznik  

nr 4 do SIWZ 

  

Nazwa 

zamówienia: 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W 

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ 

ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH 

EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW 

PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - 

ETAP 1 i ETAP 2” 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 Adres 

Wykonawcy: 

 

 

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

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie następujące roboty budowlane o wartości brutto co najmniej 400.000,00 zł każda, obejmujące 

swym zakresem: 

Nazwa przedmiotu zamówienia - usługi 

wykonanej na rzecz poprzedniego 

Zamawiającego 

Zamawiający 

(nazwa, adres  

i telefon) 

Miejsce realizacji 

usługi 

Data realizacji   

(pełne daty: od dz/m-c/r  

 do dz/m-c/r ) 

Wartość zrealizowanej 

usługi (brutto) 

 

 

    

     

     

     

 

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. robót budowlanych – 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, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ                             

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Załącznik  

nr 5 do SIWZ 

  

Nazwa 

zamówienia: 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W 

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ 

ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH 

EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW 

PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - 

ETAP 1 i ETAP 2” 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 Adres 

Wykonawcy: 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących  przepisów, spełniające wymagania wg ustawy Prawo Budowlane (w szczególności 

wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), które będą uczestniczyć                      

w wykonywaniu zamówienia. 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Informacja o podstawie 

Wykonawcy do 

dysponowania osobą 

(wpisać: „aktualnie dysponuję” 

albo „będę dysponował”) 

1. Kwalifikacje zawodowe 
(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 
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3   

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 UMOWY 
Załącznik  

nr 6 do SIWZ 

 

zawarta w dniu …………………………... w Sosnowcu, w wyniku przeprowadzenia na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych                    

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego pomiędzy: 

 

Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością            

z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Korczaka 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000151922, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Katowice–

Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 644-051-52-

95, Regon: 273665446, o kapitale zakładowym w wysokości 32.152.000,00 zł reprezentowaną przez 

Zarząd w osobach: 

 

1. Agnieszka Czechowska-Kopeć  – Prezes Zarządu 

2.   Agnieszka Wajda  – Członek Zarządu 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

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

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

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

 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§1. 

Przedmiot umowy 

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

do wykonania zamówienie pn. BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ 

Z BUDOWĄ ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 

413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA 

RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - ETAP 1 i ETAP 2 oraz pozostałych prac w niezbędnym 

zakresie umożliwiającym funkcjonowanie i oddanie do użytkowania w następującym zakresie: 

a) ETAP 1 obejmuje:  

 wycinkę drzew istniejących w zakresie zgodnym z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie zjazdu z drogi publicznej wg odrębnego opracowania, 
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 wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z dojściami, parkingiem wg zakresu zgodnego 

z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie sieci wodociągowej, przyłączy wody, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy 

kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie 

zgodnym z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie zewnętrznej sieci gazu wg odrębnego opracowania w zakresie zgodnym z rysunkiem 

Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie przyłącza gazowego od zewnętrznej szafki gazowej do projektowanych budynków 

w Etapie 1,  

 rozbiórkę istniejącej sieci energetycznej, 

 wykonanie projektowanej sieci energetycznej wg odrębnego opracowania w zakresie zgodnym 

z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie przyłącza energetycznego od zewnętrznej szafki elektrycznej do projektowanych 

budynków w etapie 1,   

 wykonanie zewnętrznej instalacji teletechnicznej, instalacji oświetlenia zewnętrznego                            

wg zakresu zgodnego z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 1, 

 wykonanie budynków mieszkalnych – szereg 1 składający się z 6 segmentów                                         

wraz z instalacjami wewnętrznymi, ogrodzeniem oraz podjazdami i tarasami zewnętrznymi. 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW                                        

W ETAPIE 1 

SZEREG 1 POWIERZCHNIA 

ZABUDOWY [m
2
] 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

[m
2
] 

POZIOM POSADOWIENIA 

POSADZKI BUDYNKU 

MIERZONY OD POZIOMU 

ODNIESIENIA 

PRZYJĘTEGO PRZY 

ZJEŹDZIE RÓWNEGO 0,00 – 

290,60 mnpm 

Segment nr 1  73,66 m
2
 110,35 m

2
 +2,95 m – 293,55 mnpm 

Segment nr 2 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +2,60 m – 293,20 mnpm 

Segment nr 3 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +2,25 m – 292,85 mnpm 

Segment nr 4 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +1,90 m – 292,50 mnpm 

Segment nr 5 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +1,55 m – 292,15 mnpm 

Segment nr 6 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +1,20 m – 291,80 mnpm 

SUMA 441,96 m
2
 662,10 m

2
  

 

b) ETAP 2 obejmuje: 

 wykonanie drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z dojściami wg zakresu zgodnego z rysunkiem 

Etapowanie robót – Etap 2, 
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 wykonanie przyłączy wody, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci 

kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rysunkiem 

Etapowanie robót – Etap 2, 

 wykonanie zewnętrznej sieci gazu wg odrębnego opracowania w zakresie zgodnym z rysunkiem 

Etapowanie robót – Etap 2, 

 wykonanie przyłącza gazowego od zewnętrznej szafki gazowej do projektowanych budynków 

w etapie 2,  

 wykonanie projektowanej sieci energetycznej wg odrębnego opracowania w zakresie zgodnym 

z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 2, 

 wykonanie przyłącza energetycznego od zewnętrznej szafki elektrycznej do projektowanych 

budynków w etapie 2, 

 wykonanie zewnętrznej instalacji teletechnicznej, instalacji oświetlenia zewnętrznego                           

wg zakresu zgodnego z rysunkiem Etapowanie robót – Etap 2, 

 wykonanie budynków mieszkalnych – szereg 2 składający się z 9 segmentów wraz                                    

z instalacjami wewnętrznymi, ogrodzeniem oraz podjazdami i tarasami zewnętrznymi. 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW                                    

W ETAPIE 2 

SZEREG 2 POWIERZCHNIA 

ZABUDOWY 

[m
2
] 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

[m
2
] 

POZIOM POSADOWIENIA 

POSADZKI BUDYNKU 

MIERZONY OD POZIOMU 

ODNIESIENIA 

PRZYJĘTEGO PRZY 

ZJEŹDZIE RÓWNEGO 0,00 – 

290,60 mnpm 

Segment nr 7  73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,20 m – 290,80 mnpm 

Segment nr 8 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,30 m – 290,90 mnpm 

Segment nr 9 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,40 m – 291,00 mnpm 

Segment nr 10 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,50 m – 291,10 mnpm 

Segment nr 11 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,60 m – 291,20 mnpm 

Segment nr 12 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,70 m – 291,30 mnpm 

Segment nr 13 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,80 m – 291,40 mnpm 

Segment nr 14 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +0,90 m – 291,50 mnpm 

Segment nr 15 73,66 m
2
 110,35 m

2
 +1,00 m – 291,60 mnpm 

SUMA 662,94 m
2
 993,15 m

2
  

 

2. Zakres prac obejmuje wszystkie działania związane z uzyskaniem nowych lub aktualizacją 

obecnych niezbędnych uzgodnień oraz pracami umożliwiającymi realizację przedmiotu 

zamówienia wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia. 
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3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej 
załącznikami w tym Dokumentacją projektową zawierająca w szczególności specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty budowlane oraz przedmiary robót 
stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy, 
Polisa OC działalności Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej, w ramach której zapoznał się z terenem budowy 
i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Wykonawca potwierdza, że przed złożeniem oferty 
uzyskał wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy oraz zapoznał 
się ze wszystkimi warunkami, których dopełnienie jest niezbędne w celu należytego wykonania 
Umowy w ramach umówionego wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, że już na etapie 
postępowania został pouczony, o tym że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki 
braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji Umowy w zakresie możliwym do 
przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej 
załącznik do Umowy oraz przeprowadzonej wizji lokalnej. Wykonawca w szczególności dokonał 
sprawdzenia wszelkiej dostarczonej mu przez Zamawiającego dokumentacji, w tym dokumentacji    
projektowej. W braku uwag Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca przyjął otrzymaną 
dokumentację bez zastrzeżeń. 
 

§ 2. 

Termin wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie przedmiotu umowy niezwłocznie                         
po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca 
zostanie powiadomiony o terminie przekazania placu budowy i zobowiązuje się do przejęcia terenu 
budowy od Zamawiającego we wskazanym terminie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie …………………. 
miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

3. Za termin wykonania Umowy Strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Końcowego wykonanych robót z zastrzeżeniem obowiązku Wykonawcy do uporządkowania terenu 
budowy oraz terenów bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy oraz odtworzenia stanu 
nawierzchni dróg dojazdowych wykorzystanych przez Wykonawcę w celu dojazdu na teren budowy 
zgodnie z Umową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w oparciu o przedłożony i zatwierdzony 
przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej: harmonogram). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu w celu jego 
zatwierdzenia w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy. 

6. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram finansowo – rzeczowy stanowić będzie 
podstawę rozliczania wynagrodzenia, płatnego na podstawie odbiorów częściowych. W wypadku 
nieprzedłożenia harmonogramu w umówionym terminie Zamawiający może powstrzymać się  
z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do dnia przedłożenia i zatwierdzenia harmonogramu przez 
Zamawiającego. 

7. Zmiana zatwierdzonego harmonogramu dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
8. Termin wykonania Umowy może ulec zmianie wyłącznie w wypadkach przewidzianych Umową,  

z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

§3. 

Warunki wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, osobami, 
umiejętnościami, potencjałem technicznym, potencjałem ekonomicznym, 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 
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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 zobowiązuje się na swój koszt: 
1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne 

do wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad powstałych przy wykonywaniu umowy, 

2) poinformować Sosnowieckie Wodociągi S.A. o rozpoczęciu budowy urządzeń przesyłowych, 

zapewnić upoważnionym pracownikom Sosnowieckich Wodociągów S.A. dostępu do terenu 

budowy oraz możliwości pełnienia nadzoru nad ich budową. Ponadto, po zakończeniu budowy 

urządzeń przesyłowych zlecić Sosnowieckim Wodociągom S.A. pisemnie inspekcję TV oraz 

zawiadomić o gotowości do ich odbioru. 

3) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców, 

4) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty, 
5) ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób 

przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody organizacyjno – techniczne 

stosowane na placu budowy, 

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

7) składować i usuwać wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci, a 

także zbędne urządzenia prowizoryczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

8) uporządkować teren budowy oraz tereny bezpośrednio sąsiadujące z terenem budowy oraz 

odtworzyć pierwotny stan nawierzchni dróg dojazdowych wykorzystanych przez Wykonawcę w 

celu dojazdu na teren budowy. 

9) sporządzić i dostarczyć dokumentację odbiorową zgodnie z Umową oraz obowiązującym 
Prawem Budowlanym. 

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje wszystkie czynności niezbędne w 
celu należytego wykonania Umowy (w tym zaplecze) w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
Zamawiającego oraz innych osób korzystających z nieruchomości sąsiadujących z terenem 
budowy. Wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca, 
chyba że Strony umówią się inaczej. 

5. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru 

Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami prawa oraz 

udostępnienia im wszelkich danych i informacji wymaganych przepisami prawa, 

2) informowanie Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o konieczności wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych, koniecznych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. 

3) informowanie Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz robót zanikających nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 

planowanym terminem wykonania tychże robót. W wypadku zaniechania tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko dokonać odkrycia wykonanych 

robót zanikowych (zakrytych) lub dokonania odwiertów (otworów) niezbędnych w celu 

inspekcji należytego wykonania tychże robót, a ponadto Wykonawca zobowiązuje się 

przywrócić wykonane roboty do stanu pierwotnego tj. stanu sprzed podjęcia czynności 

niezbędnych w celu ustalenia przez Zamawiającego czy ww. roboty zostały wykonane w sposób 

należyty, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą z tego tytułu szkodę. 

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

należytego wykonania umowy zapewnia Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia. 

7. Materiały użyte do wykonania Umowy winny być dostarczone jako nowe, a użyty przy wykonaniu 

Umowy sprzęt i urządzenia winny być dopuszczone do użytkowania i eksploatacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
8. 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. z 2020 r. poz. 215)  oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
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Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie przewidziane prawem 

dokumenty dotyczące dopuszczenia użytych wyrobów do obrotu, 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. Zaniechanie powyższego obowiązku stanowi 
nienależyte wykonanie Umowy, a zarazem warunek niedokonania odbioru przedmiotu Umowy bez 
zastrzeżeń. 

10. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udzielić w zakreślonym terminie 
wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących wykonania umowy, w tym dostarczyć żądane przez 
Zamawiającego dokumenty związane z wykonaniem Umowy. 

11. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany uzgodnionych materiałów/wyrobów w trakcie 

realizacji Umowy, Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

12. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do kontroli jakości realizowanych robót oraz żądania 

przeprowadzenia badań jakości użytych materiałów, w tym materiałów/wyrobów zabudowanych, w 

związku z czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał 

ludzki oraz materiały wymagane do ich zbadania. W przypadku kiedy wynik danego badania 

wskazywać będzie na nienależyte wykonanie Umowy lub naruszenie obowiązujących przepisów 

prawa, całkowity koszt badania poniesie Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszt 

przeprowadzonego badania ponosi Zamawiający. Wyboru osoby właściwego biegłego 

rzeczoznawcy dokonuje Zamawiający, w razie możności po uzgodnieniu z Wykonawcą. 
13. 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 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 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 przekazane Zamawiającemu. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji, nie 
później niż w dniu dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić wszelkie media i 
zgody niezbędne w celu należytego wykonania umowy, a w szczególności media w postaci energii 
elektrycznej i wody. 

15. Strony uzgadniają, iż począwszy od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do chwili 
podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca na 
zasadzie ryzyka ponosi pełną 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 terenu budowy. 
 

§ 4. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy 
wynosi …………………  zł   netto  +  …………………  zł podatek  VAT  =………………….. zł 
brutto (słownie: …………………………. 01/100 złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy, nie podlega 

waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie 

ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 

czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów robót 

budowlanych oraz innych kosztów ponoszonych w celu należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Wynagrodzenie nie zwiększy się nawet wówczas, gdy w trakcie realizacji Umowy 

okaże się, iż cena ofertowa została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o dostarczoną dokumentację przetargową, pod 
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względem ilościowym i jakościowym. Niedoszacowanie, pominięcie lub nierozpoznanie przez 

Wykonawcę kosztów realizacji czy zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.  
3. Powyższa kwota stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie całości 

przedmiotu umowy i w szczególności obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie i 
dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz pozostałej wymaganej prawem dokumentacji, 
koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, a 
także wszelkie inne koszty, których poniesienie okazało się niezbędne w celu należytego 
wykonania Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rzecz Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury, doręczonej na adres MZBM-TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec wraz z 

właściwym protokołem odbioru, podpisanym przez właściwego Inspektora Nadzoru, w terminie … 

dni od dnia doręczenia ww. dokumentów Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy prowadzony przez………………………………… pod numerem 

…………………………….. . Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.  
6. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na który ma być 

dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu 

skarbowego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego 

rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku 

skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.  

8. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 7, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia 

do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie 

umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów 

podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla 

Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za 

opóźnienie w płatności.  

9. Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, 

o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. 2020 

poz. 106). 

10.  W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za opóźnienie 

w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty zgodnie z 

ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.  

11. Rozliczenie za niewykonaną część Umowy (ograniczenie zakresu robót na wniosek 

Zamawiającego) zostanie wyliczone na podstawie protokołu robót zaniechanych, zatwierdzonego 

przez obie Strony i będzie skutkować zawarciem aneksu do niniejszej Umowy. 
12. Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia w oparciu o częściowe odbiory przedmiotu 

Umowy do wartości 90 % umówionego wynagrodzenia w oparciu o zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram oraz protokoły częściowego odbioru przedmiotu Umowy. 

13. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot Umowy nastąpi w oparciu 
o fakturę końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 
podpisany przez właściwego Inspektora Nadzoru. 

14. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: …………………... 
15. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: ……………………. 
16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

częściowego za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
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wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. Zapłata wynagrodzenia dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy albo konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a także 

stanowi umowną podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w terminie 90 dni od 

powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu ww. okoliczności. 

 

§5. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, zgodnie z złożoną ofertą, przy pomocy niżej wymienionych Podwykonawców 

zobowiązał się wykonać następujący zakres robót: 

Zakres robót Podwykonawca 

  

  

  

2. Pozostały zakres robót objętych przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
siłami własnymi bez udziału podwykonawców, chyba że wniosek Wykonawcy Zamawiający 
wyrazi zgodę na powierzenie danego zakresu robót wskazanemu podwykonawcy na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
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podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. 
4. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo powinna zawierać w 

szczególności następujące postanowienia:  

1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;  

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo, którym powinno być wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wraz z 

dokładnym opisem zakresu podzlecanych prac oraz częścią dokumentacji dotyczącej ich 

wykonania;  

3) termin wykonania i odbioru podzleconych prac, który będzie zgodny z terminami 

określonymi w niniejszej Umowie;  

4) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, powinno 

też odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji 

technicznej, STWiORB oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;  

5) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac w ramach umowy o podwykonawstwo;  

6) warunki płatności, w tym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej,  

7) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz nie będzie sprzeczny z 

wymaganiami opisanymi w §8 i 9 Umowy;  

8) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym 

paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą,  

9) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej 

płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia powstania 

zaległości;  

10) zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde 

jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę 

wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów (tj. 

oświadczeń, czytelnych kopii dokumentów księgowych: faktur, potwierdzeń, przelewów, 

rachunków itp.) oraz do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich 

dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem 

wynagrodzenia;  

11) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy 

podwykonawstwa,  

12) zobowiązanie do egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 

ze zm.) osób wykonujących czynności, o których mowa w SIWZ.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za 

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy. 
6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż określony w 

Umowie. 
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7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo        

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                         

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

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kopii poświadczonej za zgodność              

z oryginałem podpisanej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy               

o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 

dni od dnia doręczenia mu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisanej umowy             

o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                         

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy                 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo               

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie,             

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 zł. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż termin określony wyżej, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne 

działania i zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy lub podwykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także z jakiegokolwiek innego tytułu, o ile 
nie stoją ku temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, ma charakter 
solidarny. 

 

§ 6. 

Zasady współpracy 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad odpowiednim przebiegiem robót 
budowlanych pod względem ich zgodności z prawem, sztuką budowlaną i dostarczoną 
dokumentacją budowlaną są: 

1) Inspektor Nadzoru do spraw budowlanych w osobie ……………………………. nr telefonu 

……………………………….., adres poczty elektronicznej ……………………………; 

2) Inspektor Robót Elektrycznych i Robót Sieci w osobie …………………………………………., 

nr telefonu ……………………………….., adres poczty elektronicznej 

…………………………….; 

3) Inspektor Instalacji Sanitarnych w osobie …………………………………………., nr telefonu 

……………………………….., adres poczty elektronicznej …………………………… 

2. Wyżej wskazani Inspektorzy Nadzoru pełnią obowiązki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, iż Inspektorzy nie są 
umocowani do zlecenia w imieniu Zamawiającego robót dodatkowych, zamiennych lub innych tego 
rodzaju robót, których zakres nie wynika z Umowy. Ponadto Inspektorzy nie są uprawnienie do 
składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia, 
zmiany lub rozwiązania Umowy. 

3. Wykonawcę reprezentuje Kierownik Budowy w osobie ……………………………. 
Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 
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4. Kierownik Budowy wyznaczony przez Wykonawcę zobowiązany jest do należytego wykonania 
wszystkich obowiązków wynikających w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 
2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Wymaga się aby Kierownik Budowy był stale dostępny na terenie 
budowy. 

5. W oku realizacji Umowy możliwa jest zmiana osoby Kierownika Budowy wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, iż wymaga się aby wskazana przez Wykonawcę osoba spełniała 

wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
6. O ile Umowa nie stanowi inaczej, bieżąca wymiana informacji pomiędzy Stronami związana z 

realizacją Umowy odbywać się będzie za pośrednictwem wyżej wskazanych przedstawicieli Stron,    
z uwzględnieniem wymogu dokonania wpisu do dziennika budowy. 

7. Wszelkie oświadczenia woli Stron dla swej skuteczności winny być w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, na aktualny adres siedziby danej Strony. 

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 korespondencji, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz numerów 
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. 

 

§ 7. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają odbiór końcowy przedmiotu Umowy, który obejmować będzie skwitowanie 

należytego wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).  

2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych przedmiotu Umowy zgodnie z 

zaawansowaniem robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu. 

3. Strony uzgadniają, że dokonanie odbioru częściowego ma na celu wyłącznie rozliczenie danego, 

zgłoszonego do odbioru etapu robót zgodnie z Umową, a sporządzenie protokołu odbioru 

częściowego przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia 

wad i innych zastrzeżeń dotyczących odebranych już wcześniej robót na późniejszym etapie 

wykonania Umowy, a w szczególności w trakcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość robót do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający 

wyznaczy termin odbioru bez nadmiernej zwłoki, informując Wykonawcę o wyznaczonym terminie 

dokonania odbioru. 

5. Odbioru przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego dokona komisja w składzie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. W czynnościach odbiorowych zobowiązany jest wziąć udział Kierownik 

Budowy, pod rygorem uznania, iż Wykonawca nie przystąpił do odbioru w wyznaczonym terminie. 

6. Strony postanawiają, że ustalenia z czynności odbiorowych każdorazowo znajdą potwierdzenie w 

sporządzonym przez Strony protokole odbioru przedmiotu Umowy. W szczególności w protokole 

ustala się czy Wykonawca na dzień dokonania odbioru dostarczył kompletną dokumentację 

wymaganą Umową, a także określa się termin usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru 

przedmiotu Umowy. 

7. W celu rozwiania ewentualnych wątpliwości ustala się, że Wykonawca w dniu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy zobowiązany jest dostarczyć: 
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1) komplet  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  użytych materiałów/wyrobów do obrotu, 

a także potwierdzających zgodność dostarczonych materiałów/wyrobów z Umową, w tym 

atesty, chyba że dokumentacja ta została już przekazana w trakcie przeprowadzonych odbiorów 

częściowych, 

2) dokumentację powykonawczą, na którą składa się dokumentacja geodezyjna powykonawcza 
3) kompletną dokumentację uprawniającą do realizacji uprawnień gwarancyjnych wobec 

sprzedawcy materiałów/wyrobów lub urządzeń dostarczonych w ramach Umowy, 

4) komplet pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym dokumenty 

wymagane na podstawie art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. 

1202 z późn. zm.), w tym oryginał dziennika budowy, określone w tym przepisie oświadczenie 

Kierownika Budowy 

5) świadectwo energetyczne dla obiektów przekazanych w ramach odbioru, 

6) wyniki badań zagęszczenia gruntu, 
7) oświadczenie podwykonawców, iż na dzień dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

Wykonawca nie zalegają wobec podwykonawców z zapłatą wynagrodzenia za wykonane 

roboty, dostawy lub usługi, chyba że zapłata całości wynagrodzenia wynika już z wcześniej 

przedłożonych dowodów zapłaty wynagrodzenia. 

8. Zamawiający uprawniony jest do odmowy przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy lub 

przerwania prowadzonych czynności odbiorowych w wypadku gdy stwierdzi, że przedmiot Umowy 

nie został zakończony, a w szczególności, gdy teren budowy nie został uporządkowany lub też nie 

została dostarczona kompletna dokumentacja wymagana Umową. 

9. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku odmowy lub 

nieprzystąpienia przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, bez 

uprzedniego powiadomienia o niemożności uczestnictwa Wykonawcy w danym terminie z 

przyczyn od niego niezależnych, Zamawiający na mocy Umowy zostaje uprawniony do dokonania 

jednostronnego odbioru przedmiotu Umowy. Kopia sporządzonego protokołu odbioru przedmiotu 

Umowy zostanie w takim wypadku przekazana Wykonawcy. 
10. 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. 

11. Strony ustalają ostateczny odbiór przedmiotu Umowy, który zostanie dokonany nie wcześniej niż na 
30 dni przed upływem okresu gwarancji oraz rękojmi. Celem ostatecznego odbioru przedmiotu 
Umowy jest ustalenie należytego wykonania przedmiotu Umowy przed upływem okresu udzielonej 
gwarancji oraz rękojmi oraz ewentualne wyznaczenie Wykonawcy terminu na usunięcie wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji oraz rękojmi. Do odbioru ostatecznego przedmiot Umowy 
stosuje się odpowiednio wszystkie powyższe postanowienia niniejszego paragrafu. 

§ 8 

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. 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 
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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. 

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 wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub 

sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. 

 

§ 9. 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane 

oraz ……………. gwarancji na materiały, urządzenia i elementy wyposażenia, zgodnych z 

gwarancjami udzielanymi przez ich producentów. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i 

usterek przedmiotu Umowy, które zostaną ujawnione w okresie gwarancji, a także zobowiązuje się 

do wykonywania na koszt własny okresowych przeglądów gwarancyjnych zamontowanych 

urządzeń i elementów wyposażenia zapewniających prawidłową eksploatację przedmiotu Umowy, 

zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz wynikających z przepisów prawa 

budowlanego.  

2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu Umowy zwłaszcza w zakresie:  

1) zgodności z niniejszą Umową,  

2) zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami 

państwowymi,  

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

3. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:  

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

2) normalnego zużycia budynku lub jego części,  

3) winy Zamawiającego, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami ich eksploatacji wskazanymi w dokumencie 
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gwarancyjnym.  

4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu zakończenia odbioru końcowego przekaże 

Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne co do jakości wykonanego przedmiotu Umowy.  

5. W dokumentach gwarancyjnych, Wykonawca określi warunki udzielanej gwarancji, a w 

szczególności zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy usuwania wad, sposób 

organizacji przeglądów gwarancyjnych. Treść dokumentów gwarancyjnych nie może być 

ukształtowana w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy oraz gwarancjami producenta. 

W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej Umowy, a postanowieniami 

dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały 

postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Dokumenty gwarancyjne stanowić będą 

załącznik do protokołu odbioru końcowego.  

6. W dokumentach gwarancyjnych Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie gwarancyjne 

spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierające podstawowe informacje 

potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, 

ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji 

określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentów 

i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu z wyłączeniem czynności określonych w ust. 1 

będących obowiązkiem Wykonawcy.  

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po zakończeniu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy, przy czym jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 

wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe postanowienie stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej.  

9. Czas reakcji na zgłoszenie wady rozumiane jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez 

stawiennictwo upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) nie może przekroczyć 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wady w jednej z form, o których mowa w § 8 ust. 5, a w przypadku 

wad zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu – reakcja serwisu powinna nastąpić niezwłocznie.  

10. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym 

jednak niż 30 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, a jeżeli z obiektywnych 

przyczyn technicznych, technologicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawę) będzie to 

niemożliwe, Zamawiający może wyznaczyć inny termin.  

11. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, producenta, 

wskazany przez niego serwis lub osoby, na koszt Wykonawcy w miejscu realizacji Umowy, a jeżeli 

będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze 

świadczenia poza miejscem realizacji Umowy obciążają Wykonawcę. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest usuwanie wad oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich 

usunięciem w okresie rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego  

o przystąpieniu do usuwania wady lub usterki. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie, 

po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu  

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz gotowości 

do dokonania odbioru gwarancyjnego wykonanych napraw. Zamawiający zobowiązuje się do 

przystąpienia do odbioru gwarancyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 7 

dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy. Usunięcie wady będzie stwierdzone 

protokolarnie.  

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym 

przez Strony lub określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, może naliczyć kary umowne za zwłokę, a w sytuacji nagłej lub wobec 

nieuzasadnionej odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w bezpłatnych przeglądach gwarancyjnych zgodnie  

z zaleceniami, lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach 
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eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami 

prawa, a w przypadku braku takich wskazań nie rzadziej niż co 12 miesięcy.  

15. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 8 niniejszej 

Umowy i Kodeksie cywilnym.  

 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości ……………….. zł 
(słownie: ………………………….. 00/100 złotych), stanowiącej ………….. % ceny całkowitej 
podanej w ofercie, w formie …………………… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Zamawiającego    
potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy roszczeń z tytułu kar umownych oraz 
innych roszczeń Zamawiającego wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

3. O ile nie zaistniały okoliczności uzasadniające skorzystanie przez Zamawiającego z udzielonego 
zabezpieczenia, Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy 
i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. 

4. 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. 

5. W wypadku gdy okres zabezpieczenia wynikającego z przedłożonego dokumentu upływa przed 
okresem obowiązywania Umowy, w tym przed okresem 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. 

6. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, zabezpieczenia winno 
spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszej 
postanowienie stosuje się odpowiednio w wypadku zmiany formy zabezpieczenia na 
zabezpieczenie w formie innej aniżeli w pieniądzu oraz w wypadku konieczności przedłużenia 
zabezpieczenia w formie innej aniżeli w pieniądzu. 

7. Wszelkie koszty i opłaty związane z udzieleniem, przedłożeniem okresu obowiązywania bądź 
zmianą sposobu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za opóźnienie w odbiorze terenu budowy w terminie umownym lub za opóźnienie w  

przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu w celu jego zatwierdzenia w terminie 
umownym, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w umówionym terminie lub w usunięciu 
wady zgłoszonej w toku odbioru przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
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3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji jakości/rękojmi za wady, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu dnia, w którym wada miała zostać usunięta. 

4) za opóźnienie w przedłużeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub przedłużeniu 
umowy ubezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

5) w wypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, za każdy wypadek braku 
zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, 

6) w wypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego, za każdy wypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

7) w wypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, za każdy 
wypadek poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

8) w wypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w  
wysokości  5  %  wynagrodzenia umownego, za każdy wypadek braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

9) w wypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,   
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

10) w wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn od niego niezależnych, 
w tym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego, 

11) za naruszenie obowiązku określonego w §14 niniejszej umowy - w wysokości 10.000,00 zł 
netto. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego. 

3. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym należy przez to rozumieć 
wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w 
wypadkach gdy wyrządzona szkoda przenosi wartość zastrzeżonych w Umowie kar umownych. 
Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od Umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje 
wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego 

5. W wypadku gdy na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej na 

podstawie art. 59a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2018. poz. 1220 z późn. zm.), wymierzona 

została kara, do której zapłaty został zobowiązany Zamawiający, Wykonawca zobowiązany 

zostanie do pokrycia kar nałożonych na powyższej podstawie, chyba że stwierdzone 

nieprawidłowości są następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6. W wypadku gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowę w sposób nienależyty, 

jak też w wypadku gdy Wykonawca nie usunął zgłoszonych wad w okresie udzielonej gwarancji 

lub w okresie rękojmi za wady, Zamawiający może powierzyć wedle swojego uznania całość lub 

część świadczeń realizowanych przez Wykonawcę, w tym usunięcie zgłoszonej wady osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do usunięcia stanu niezgodnego z umową/prawem w wyznaczonym dodatkowym terminie, bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądowego w tym zakresie, do czego Wykonawca niniejszym 

upoważnia Zamawiającego i zrzeka się odwołania tego upoważnienia z przyczyn uzasadnionych 

treścią stosunku prawnego wynikającego z Umowy. 
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§ 12. 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień Umowy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy o następujących 
okolicznościach: 
1) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę w sposób nienależyty i pomimo 

wezwania na piśmie nie usunął stwierdzonego naruszenia lub też nie usunął skutków takiego 
naruszenia w zakreślonym terminie, a w szczególności nie przedłożył ważnej i aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej albo ważnego i zgodnego z Umową dokumentu zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, a także nie przedłożył Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu, 
zgodnie z Umową. 

2) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne w celu należytego wykonania umowy, 
3) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy / rozwiązaniu umowy winno być złożone w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu Umowy. 

Skutki złożonego oświadczenia o odstąpieniu następują na przyszłość i nie mają wpływu na 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, rękojmi za wady, udzielonej gwarancji oraz 

prawa do żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, a także 

pozostają bez wpływu na prawo Zamawiającego do powierzenia wykonania zastępczego na 

warunkach określonych w § 11 ust. 6 Umowy. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy, Wykonawcę obciążają następujące 

obowiązki: 
1) należytego zabezpieczenia przedmiotu Umowy w celu zapobieżenia ewentualnej szkodzie, 
2) uczestniczenia w zdaniu terenu budowy Zamawiającemu i w sporządzeniu 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 14 dni od 
daty odstąpienia od umowy, pod rygorem, iż w wypadku zaniechania niniejszego obowiązku 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości 30 % wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Jednocześnie w wypadku zaniechania przez 
Wykonawcę obowiązku uczestniczenia w sporządzeniu szczegółowego protokołu 
inwentaryzacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do dokonania inwentaryzacji 
bez udziału Wykonawcy oraz sporządzenia na tę okoliczność jednostronnego protokołu 
inwentaryzacji, który zostanie przekazany następnie Wykonawcy. 

3) niezwłocznego usunięcia zaplecza Wykonawcy i uporządkowania terenu budowy, jak i   
terenów bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, nie później jednak niż w terminie 14 
dni od dnia odstąpienia od umowy, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia lub 
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przechowania zaplecza, kosztami bezumownego korzystania z zajętego terenu, a także kosztami 
uporządkowania terenu budowy, bez konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia 
sądowego, do czego Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego i zrzeka się odwołania 
tego upoważnienia z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego wynikającego z 
Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy przez Zamawiającego, 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, 
2) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot Umowy na warunkach   

przewidzianych Umową, według stanu wykonania przedmiotu Umowy na dzień rozwiązania 
umowy, ustalonego w oparciu o protokół inwentaryzacji zatwierdzony przez Zamawiającego, 
chyba że Zamawiający uzna, iż częściowe wykonanie przedmiotu Umowy 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. 

 

§13. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pozostaje w okresie 
od dnia ……………….. roku do dnia …………………. roku ubezpieczony z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej na podstawie polisy nr …………………. wystawionej przez 
………………………….. na sumę gwarancyjną .......................... złotych. 

2. Dostarczona przez Wykonawcę polisa wraz z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 
oraz dowodem uiszczenia składek ubezpieczeniowych stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

3. W przypadku upływu terminu ważności polisy w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres obowiązywania umowy, nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień w którym upływa okres obowiązywania dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia, wraz z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia 
składek ubezpieczeniowych. 

4. 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. 

 

§ 14. 

Zachowanie tajemnicy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również                            

w okresie 3 (trzech) lat po ustaniu jej mocy obowiązującej zachowa w bezwzględnej tajemnicy i nie 

przekaże, nie ujawni ani nie wykorzysta informacji organizacyjnych, księgowych, finansowych, 

personalnych, handlowych, pracowniczych, dotyczących przedmiotu umowy i jej wartości, 

Zamawiającego oraz podmiotów z nimi współpracujących, które Wykonawca uzyska przy 

wykonywaniu niniejszej umowy, chyba że ich ujawnienia zażąda uprawniony organ   w 

przewidzianej prawem formie, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Jeżeli w czasie 

obowiązywania Umowy, jak również w okresie 3 (trzech) lat po jej ustaniu konieczne będzie 

udostępnienie Informacji Poufnych stronom trzecim, w szczególności doradcom podatkowym lub 

prawnym, to udostępnienie powinno być dokonane za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i 
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tylko do celów związanych z tymi działaniami, zakres informacji powinien być ograniczony do 

niezbędnego minimum, a Wykonawca zobowiąże strony trzecie do zachowania poufności tych 

informacji.  

2. Wykonawca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy przez osoby, 

którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca, wykonując czynności wynikające z niniejszej umowy, zobowiązuje się                                

do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego 

„RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. poz. 

1000).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przetwarzanych przez niego w ramach realizacji 

niniejszej Umowy danych osobowych wyłącznie w celach określonych w umowie i w tym zakresie 

umożliwi Zamawiającemu w każdym czasie i bez ograniczenia kontrolę procesu przetwarzania i 

ochrony danych osobowych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, 

bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niedochowania przez 

Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

6. W przypadku naruszenia postanowień,, o których mowa w § 13 Umowy, niezależnie  

od obowiązku zapłaty przewidzianej w niniejszej Umowie kary umownej, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzez Zamawiającego odszkodowania w wysokości 10.000,00 zł. 

Odszkodowanie Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni do dnia otrzymania 

wezwania do zapłaty. 

 

§ 15. 

Zmiana Umowy 

Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i może 

nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych w następujących wypadkach: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia na skutek: 
a) wystąpienia okoliczności technicznych związanych z wykonaniem robót budowlanych, 

których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy; 

b) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu 

nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy należyte wykonanie Umowy. 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających należyte wykonanie 

Umowy, 
d) wystąpienia kolizji robót budowlanych z robotami budowlanymi prowadzonymi równolegle  

przez inne podmioty (podwykonawców), 

e) wykrycia wad w dokumentacji projektowej, które uniemożliwiają należyte wykonanie 
Umowy, 

f) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 
g) ujawnienia niewypałów i niewybuchów, niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, konieczności przeprowadzenia wykopalisk lub 

innych przeszkód o obiektywnym charakterze uniemożliwiających należyte wykonanie 

Umowy, 

h) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej w celu zastosowania rozwiązań 

zamiennych, niezbędnych w związku z wycofaniem z obrotu - o okres uznany przez 
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Zamawiającego za niezbędny w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy albo o 

okres od dnia zaistnienia do dnia ustąpienia wyżej opisanej przeszkody w należytym 

wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2) zmiana zakresu robót (w tym zmiana dokumentacji projektowej), 
a) zmiana dokumentacji projektowej, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub 

lepsze    funkcjonalnie    od     tego,    jakie    przewiduje    dokumentacja    projektowa,  a  

Wykonawca  nie  będzie żądał  zwiększenia  wynagrodzenia  za   wykonane  roboty, w tym 

przypadku Wykonawca przedstawia protokół konieczności, a następnie dostarcza 

dokumentację projektową. Projekt wymaga zatwierdzenia przez projektanta, uzgodnienia z 

Inspektorem Nadzoru i akceptacji Zamawiającego. 

b) W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zachodzi potrzeba wprowadzenia rozwiązań 

technicznych nie przewidzianych w Umowie, w tym zmiana lokalizacji  danych rozwiązań 

mająca wpływ na wykonanie Umowy. W takim wypadku Zamawiający sporządza protokół 

konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową, 

c) gdy  realizacja  Umowy  w  oparciu  o  dokumentację  projektową,  w   tym  w   oparciu   o 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowałaby wadliwe 

wykonanie przedmiotu Umowy, 

d) w przypadku wycofania z rynku materiałów/wyrobów lub urządzeń przewidzianych do 

zastosowania w dokumentacji projektowej  

- przy czym powyższe zmiany zostaną ograniczone do zmian niezbędnych w celu zapewnienia 

należytego wykonania Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, powyższe zmiany nie 

mogą powodować zmiany terminu wykonania Umowy oraz nie mogą powodować zmiany 

wysokości umówionego wynagrodzenia. 

3) zmiana wysokości wynagrodzenia na  skutek  zmiany  obowiązującej  stawki  podatku  VAT   

w okresie obowiązywania Umowy w zakresie niezbędnym w celu rozliczenia podatku VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

4) zmiana w osobach przedstawicieli Stron z przyczyn,  których  nie  można  było  przewidzieć  

w dniu zawarcia Umowy; 

5) zmiana podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie na skutek 

wystąpienia okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  dniu  zawarcia  Umowy, 

w tym w wypadku rozwiązania umowy przez podwykonawcę, zaprzestanie prowadzenia 

działalności przez podwykonawcę lub okoliczności o charakterze losowym; 

6) 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; 

7) wskazanych przez Wykonawcę Podwykonawców. 

 

§ 15. 

Pozostałe postanowienia 

 

1. Przeniesienie przez Wykonawcę wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym 
przelew wierzytelności na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania potrącenia jakiejkolwiek przysługującej 
mu wobec Zamawiającego, w tym wierzytelności wynikającej z Umowy z jakimikolwiek 
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wierzytelnościami przysługującymi Zamawiającemu wobec Wykonawcy. 
3. 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. 

4. 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. 
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, i ile nie zostały 

rozwiązane w sposób polubowny, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. Załącznikiem do niniejszej umowy, który stanowi integralną część umowy jest: 
1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami 

w tym Dokumentacja Projektową; 
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 
3) Załącznik nr 3 - Polisa OC działalności Wykonawcy. 

7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

           WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY     
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WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA 

PODWYKONAWCOM 

Załącznik  

nr 7 do SIWZ 

  

Nazwa 

zamówienia: 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W 

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ 

ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH 

EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW 

PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU 

- ETAP 1 i ETAP 2” 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 Adres 

Wykonawcy: 

 

 

 

Lp. Zakres przedmiotu zamówienia: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

   

 

 

 

 

 

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

                          Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  

                 w dokumencie upoważniającym do występowania  

             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictw 

 

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”. 
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OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Załącznik  

nr 8 do SIWZ 

  

Nazwa 

zamówienia: 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W 

ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ 

ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH 

EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW 

PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU 

- ETAP 1 i ETAP 2” 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 Adres 

Wykonawcy: 

 

 

Oświadczam, iż w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) nie należę / należę* do grupy kapitałowej 

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

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

 

W związku z tym, iż należę do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składam poniżej listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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FORMULARZ TELEADRESOWY WYKONAWCY 
Załącznik  

nr 9 do SIWZ 

 

Nazwa 

zamówienia 

„BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH 

W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z 

BUDOWĄ ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O 

NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 

KLIMONTÓW PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - ETAP 1 i 

ETAP 2” 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 

 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

Województw

o: 
 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 w przypadku wpłaty wadium przelewem,                na 

który Wykonawca dokona zwrotu środków w sytuacjach określonych w Ustawie 

 

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. 


