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Dokończenie zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków 
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1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego  

Kaliskie TBS - Spółka z o.o.  

al. ks. J. Popiełuszki 3 

62-800 Kalisz tel.   

 62 766 43 60 fax  

 62 766 31 40  

  

Strona internetowa: www.tbs.kalisz.pl   

  

Godziny pracy Zamawiającego:  

Poniedziałek - Piątek: 7
15

 – 15
15

   

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 

2164).  

  

3. Informacje ogólne  

3.1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:  

a) „Zamawiający” – Kaliskie TBS Sp. z o.o.;  

b) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy;  

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015r. poz. 2164);  

e) „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

został opisany w pkt. 4;  

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

zamówienia;  

g) „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia” – w szczególności 

członkowie konsorcjów, wspólnicy spółek cywilnych.  

3.2. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.  

3.3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane 

zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.  

4. Opis przedmiotu zamówienia  

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dokończenie zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch 

budynków wielorodzinnych  w Kaliszu przy ulicy Hanki Sawickiej 49-51 - w zakresie 

budowy parkingów i placu zabaw” w oparciu  o Szczegółowy opis przedmiotu 
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zamówienia, dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót, o których mowa w pkt 4.5. a)-f)  SIWZ.  

 

4.2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:  

wykonanie niezbędnych robót: pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych, 

oraz robót ziemnych koparkami, wraz z transportem urobku samochodami poza teren 

budowy,  profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni parkingu, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie pod 

krawężniki betowe ław z betonu z oporem, montaż krawężników betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej, montaż krawężników betonowych łukowych na podsypce 

cementowo-piaskowej o promieniu do 10 m , wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;  

naprawa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na istniejącej podbudowie – 

tj. przełożenie kostki na powierzchni do 100 m²;  

uzupełnienie powierzchni chodników w nawiązaniu do istniejącego projektu poprzez 

wykonanie: niezbędnych robót ziemnych koparkami, podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem, nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości na podsypce cementowo – 

piaskowej , rowków pod obrzeża i ławy, ław pod obrzeża betonowe z oporem;  

wykonanie z kostki brukowej betonowej stopni schodów wyjścia z parkingu w kierunku 

wejść do klatek schodowych – szt.3;  

wykonanie wzmocnienia skarpy poprzez wykorzystanie prefabrykowanych kątowników 

podporowych, kostki ażurowej , oraz kostki brukowej betonowej grubości 6 cm; 

wykonanie niezbędnego oznakowania drogowego poziomego i pionowego dla wszystkich 

miejsc parkingowych i drogi dojazdowej;  

wykonanie powierzchni trawiastej poprzez: oczyszczenie terenu wraz z utylizacją, 

plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi, rozścielenie ziemi urodzajnej – humusu, 

wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem i pielęgnacją, 

wszystkie prace związane z wykonaniem powierzchni trawiastej należy przeprowadzić 

również na skarpach, dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na tereny trawiaste typu 

„Nie deptaj trawników !” szt.6 ;  

wykonanie robót z branży elektrycznej w zakresie oświetlenia linii kablowej niskiego 

napięcia: kopanie  i zasypywanie rowów pod kable, układanie kabli z wykorzystaniem rur 

osłonowych, zagęszczanie nasypów w miejscu wykonanych rowów pod kable, montaż 

słupów aluminiowych z montażem złącza oraz opraw oświetlenia zewnętrznego - 

dostosować do już istniejących na Osiedlu dwóch budynków mieszkalnych przy ul.Hanki 

Sawickiej 49-51, wykonanie przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki, 

mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych dla zamontowanych słupów 

oświetleniowych, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów instalacji elektrycznej; 

 wykonanie robót instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie: regulacji istniejących 

włazów żeliwnych i wpustów deszczowych wraz z uzupełnieniem dostawy i montażu 

koniecznych elementów, montażu kominów włazowych z kręgów betonowych, 

czyszczenie istniejących studzienek kanalizacyjnych i wpustów które są przewidziane do 
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modernizacji wraz ze sporządzeniem protokołu technicznego potwierdzającego 

poprawność wykonania tych czynności, obniżenie posadowienia włazu żeliwnego przy 

studni D15 do poziomu terenu, wykonanie na długości 50 m drenażu liniowego z rury 

drenarskiej min. fi 200 w oplocie z filtrem z włókna kokosowego na warstwie piasku o 

grubości 5 cm i obsypanego grubym żwirem na geowłókninie; 

 wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem: piaskownica modułowa składana 205 x 

205cm szt.1,  huśtawka łańcuchowa podwójna szt.1,  huśtawka  wagowa podwójna szt.1, 

ławka betonowa do wkopania z oparciem szt.2,  kosz na śmieci betonowy 80lit. na worki - 

szt.1, regulamin placu zabaw - szt.1, nawierzchnia piaskowa całego wygrodzonego placu 

zabaw o grubości min. 30cm, ogrodzenie wokół placu zabaw: system panelowy o 

wysokości 100-110 cm ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo, otwór wejściowy 

stanowiący bramkę samozamykającą ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo, stojak 

na rowery dwustanowiskowy do wkopania – szt.1;  

wykonanie obsługi geodezyjnej podczas realizacji robót budowlanych wraz z wykonaniem 

inwentaryzacji powykonawczej, przygotowanie dokumentacji powykonawczej branży 

drogowej, elektrycznej i instalacji kanalizacji deszczowej; 

4.3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania 

wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, 

sporządzenia planu BIOZ, organizacji i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia 

obsługi geodezyjnej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania 

dokumentacji powykonawczej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich 

zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, realizacji 

warunków określonych w opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, wykonania 

wszelkich badań i prób zaleconych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz 

innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskanie decyzji 

organów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

We wszystkich czynnościach odbiorowych zobowiązany jest uczestniczyć Kierownik 

Budowy reprezentujący wykonawcę.  

4.4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą  w 

2 egzemplarzach oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach.  

4.5. Zakres prac do wykonania określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących:  

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

b) projekt zagospodarowania terenu;  

c) projekt budowlano-wykonawczy zamienny – drogi dojazdowe, parkingi, chodniki 

d) zamienna dokumentacja  techniczna zewnętrznej instalacji deszczowej  

e) specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót;  

f) przedmiary robót  w branżach: drogowej, elektrycznej, oraz dla instalacji kanalizacji 

deszczowej (elementy pomocnicze);  

UWAGA!  

Pomocniczo, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający 

przekazuje jako załączniki do SIWZ przedmiary robót dot. przedmiotu zamówienia - 

nie stanowi on jednak opisu przedmiotu zamówienia.  
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4.6. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca, aby 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się na budowie z zakresem prac do 

wykonania.   

4.7. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania 

jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy  z 

dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, 

o ile mają zastosowanie. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw 

materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, 

mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard 

techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez 

niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji 

technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę 

producenta, opis materiałów i ilość do zabudowy) – niezłożenie takiego zestawienia 

oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji 

technicznej.  

4.8. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości 

oraz rozszerzonej rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 3 lata liczony od daty 

podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.  

4.9. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Przedmiot główny  

45233140-2    Roboty drogowe 

 

Przedmioty dodatkowe  

 45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg 

 

45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

         45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 

45232410-9   Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 

 

37500000-3   Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-elektrycznego-7019/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-elektrycznego-7019/
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5. Termin wykonania zamówienia Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia 

niezwłocznie po zawarciu umowy z Zamawiającym, a zakończy nie później niż 60 dni od 

daty zawarcia umowy.   

6. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków  

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których jest brak podstaw 

do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz 

którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym  w pkt. 

9.2. SIWZ.  

9.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

  

9.2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, 

którzy:  

a) wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej 

roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 PLN polegającej na 

budowie powierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej, która została 

wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo 

ukończona.  

Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa  w pkt. 

10.1.2) SIWZ tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunków, 

o których mowa w pkt. 9.2.1.a) SIWZ.  

b) wskażą osobę (kierownik budowy), która posiada uprawnienia budowlane  do 

kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne 
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uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów;  

c) wskażą osobę (kierownik robót), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów;  

d) wskażą osobę (kierownik robót), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i 

urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im 

uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej). 

 

9.2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi 

metodą: spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych 

(informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia 

zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na 

dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i 

brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.  

9.2.3. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający 

ofertę wspólnie w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt. 9.1. i 9.2. SIWZ mogą zostać 

spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia.  

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 

24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  

10.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w 

art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 

22 ust. 1 ustawy - wzór stanowi załącznik do SIWZ;  

2) wykaz należycie wykonanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończonych robót budowlanych spełniających warunki, o których mowa  w pkt. 
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9.2.1.a) SIWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do 

SIWZ (Doświadczenie zawodowe);  

3) dowody czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 10.1.2) 

SIWZ zostały wykonane w sposób należyty oraz, czy zostały wykonane zgodnie  z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa 

wyżej są:  

a)    poświadczenie,  

b)  inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania przyczyn z jakich nie mógł uzyskać 

poświadczenia.  

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane  w 

wykazie (Doświadczenie zawodowe) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania ww. dowodów.  

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunków,  o 

których mowa w pkt. 9.2.1.b)-d) SIWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) 

stanowi załącznik do SIWZ (Potencjał osobowy);  

5) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów wskazanych 

w wykazach z pkt. 2) i pkt. 4) jako zasoby innych podmiotów - jeśli dotyczy.  

W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub poświadczone notarialnie) 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać 

zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny 

wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, 

czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności,  w 

tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.  

Z treści powyższego dokumentu, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, musi jasno wynikać:  

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w tym czego 

dotyczy zobowiązanie i w jaki sposób będzie wykonywane np. rodzaj i ilość 

oddawanych do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy   

i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolności finansowych,  

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia i na czym będzie polegało dysponowanie nim,  

c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 

zamówienia (dotyczy w szczególności warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia). 

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z orzecznictwem udostępnienie wiedzy  i 
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doświadczenia przez podmiot trzeci tylko w postaci przekazania wykonawcy 

dokumentów dotyczących realizacji zamówienia nie jest udostępnieniem zasobów,  

o którym mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy i nie może być traktowane jako spełnienie 

przez wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 9.2.1.a) SIWZ, a ponadto  w 

określonych okolicznościach skutkować może zatrzymaniem wadium wniesionego 

przez Wykonawcę.   

Dokument ten winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca.   

6) oświadczenie, że osoby wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 4) posiadają 

wymagane prawem uprawnienia (na wykazie „Potencjał osobowy” lub oddzielnym 

pismem).  

Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 SIWZ.  

10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz  w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przepisu 

art. 24 ust. 1 ustawy - wzór stanowi załącznik do SIWZ;  

2) oświadczenie zawierające informacje na temat grupy kapitałowej, o których mowa  w 

art. 26 ust. 2d ustawy - wzór stanowi załącznik do SIWZ;  

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;  

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że:  

 

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 
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Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się 

je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie później niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert – patrz wyżej) zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej 

Wykonawców (w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej):  

a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1.1) SIWZ Wykonawcy mogą złożyć łącznie 

na jednym druku, w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający 

odrębnie oświadczenie spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału  w 

postępowaniu albo oświadczenie to może zostać złożone przez ustanowionego 

pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  

zamówienia (patrz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy);  

b) oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców albo 

oświadczenia te składane są przez upoważnionego pełnomocnika w imieniu tych  

Wykonawców;  

c) pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie albo przez upoważnionego 

pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców.  

10.4. Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz 

oświadczenia zawierającego informacje na temat grupy kapitałowej, o których mowa  w 

art. 26 ust. 2d ustawy - które należy złożyć w oryginale.  

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, a w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy (wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia np. członka konsorcjum) lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę (członka 

konsorcjum) lub te podmioty.  

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez złożenie czytelnego podpisu 

lub parafy osoby/osób uprawionej/ych wraz z pieczątką imienną, z adnotacją „za zgodność 

z oryginałem”, „za zgodność”.   

Dokumenty napisane (sporządzone) w języku obcym muszą być złożone wraz ich 

tłumaczeniem na język polski.  

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami  
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11.1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy dopuszcza przekazywanie informacji oraz 

korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień pisemnie lub faksem – wyłącznie 

na nr faksu +48 62 766 31 40, z zastrzeżeniem pkt. 11.4. i 11.5. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.  

Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencję przekazaną drogą faksową 

potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie przekazywać korespondencji tą drogą po 

godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.  

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

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania.  

11.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema (przyjmuje), iż pismo (dokument) wysłane przez Zamawiającego 

na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

11.4. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. 

Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.  

11.5. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów – 

Zamawiający uzna je za skutecznie uzupełnione (pod rygorem nieważności), jeżeli zostaną 

złożone Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym w formie określonej  w 

pkt. 9 i 10 SIWZ, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (pod rygorem nieważności).  

11.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

11.7. Korespondencję oznaczoną nr sprawy KTBS – 1/I/ 2016 należy kierować na adres: Kaliskie 

TBS - Spółka z o.o., al. ks. J. Popiełuszki, 62-800 Kalisz.  

11.8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dariusz Walisiak,  tel. 

+48 62 766 43 60.  

11.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

12. Wadium  

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN 

(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert.  

12.2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy.  

12.3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem rachunek Kaliskiego TBS Sp. z o.o.  

prowadzony przez BGK 40 1130 1033 0018 7964 5820 0001 z dopiskiem „Wadium, nr 

sprawy KTBS – 1/I/ 2016”.   

12.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich 

wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do 

oferty)  
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12.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3.   

Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu 

poprzedzającym może okazać się zbyt późne.  

12.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich 

treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta 

wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy.  

12.7. Kserokopię dowodu wpłaty wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto 

Zamawiającego czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć 

trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.  

12.8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których 

mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.  

12.9. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, 

licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  

12.10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  z treści 

dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, winno 

jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim 

podmiotom składającym wspólną ofertę.  

13. Termin związania ofertą  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

14. Opis sposobu przygotowywania ofert  

14.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny  i 

trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i 

podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.  

Wzór „Formularza oferty” (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ.  

14.2. Do oferty należy dołączyć - wypełnione i podpisane:  

a) wypełniony „Formularz oferty” - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ 

lub na nim;  

b) dokument potwierdzający wniesienie wadium, o którym mowa w pkt. 12 SIWZ;  

c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 10 oraz 14.7., 14.8. – 

pełnomocnictwa - jeśli dotyczy.  

14.3. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, 

zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść 

zaparafować lub podpisać przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.  
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14.4. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do 

niniejszej SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie 

dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.  

Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści 

wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.   

Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć  w 

zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: 

 

 

„ Oferta na dokończenie zadania p.n.: Budowa zespołu dwóch budynków wielorodzinnych  

w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej 49-51  - w zakresie budowy parkingu i placu zabaw  

- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert ”.  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych 

informacji.  

 

14.5. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w 

sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty”, które spośród zawartych 

w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i odpowiednio je 

oznaczyć lub wydzielić, np. poprzez spięcie, zszycie w sposób oddzielny od pozostałej 

części oferty.  

14.6. Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy należy kierować się następującymi zasadami.  

14.6.1. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy 

samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:  

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do 

reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został 

ustanowiony) lub  

b) osoby wymienione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

Gospodarczej  – jako przedsiębiorca / właściciel lub  

c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) 

podpisane przez osoby, o których mowa w ppkt. a) i b).  

Pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty w oryginale albo 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

14.6.2. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną) uważa się: a) właściwie 

umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 14.8.a) lub  

b) działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców.  
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14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym członkowie 

konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) muszą ponadto:  

a) wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy);  

b) załączyć do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność  z 

oryginałem przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa 

w ppkt. a) np. pełnomocnictwo;  

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:  

– łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument);  

– oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów pełnomocnictw ilu 

Wykonawców).  

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  i wskazać 

ich Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do 

których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzania za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli  i wiedzy, składania 

wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.  

c) przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo „Wykonawca”, np. 

w miejscu „nazwa Wykonawcy” zaleca się podać pełne dane wszystkich podmiotów 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie 

tylko pełnomocnika.  

14.8. Jednocześnie Zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności w przypadku 

sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. 14.7.1.c) i 14.8.b). Przyjmuje się, że 

pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczenia 

za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że  z 

treści pełnomocnictwa wynika co innego.  

15. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty  

15.1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed 

upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie.  

15.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej 

oferty, może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne 

oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu  w 

zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem  

"Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą 

Wykonawcy, której zmiany dotyczą.  

15.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 15.1. i 15.2. muszą być 

złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących 

składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być 

jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów 

Wykonawcy.  

15.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu 

pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub 
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pisemnie, lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie 

skuteczne.  

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

16.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2016r. do godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego przy al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu. Za dostarczenie oferty w inne 

miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności.  

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy 

wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ 

do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.  

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2016r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy 

al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu.   

17. Opis sposobu obliczenia ceny  

17.1. Wykonawca zobowiązany jest w „Formularzu oferty” do podania ceny ryczałtowej brutto 

za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

17.2. W niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie 

ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.  

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji stanowiącej 

załącznik do SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. 

Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

utrzymania zaplecza robót, oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.  

 

17.3. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku  (co do 

grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych zaokrągleń 

według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  a końcówkę 

0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.  

17.4. Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie 

kierował się zasadami tam zawartymi.  

  

  

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

18.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):  

1) cena    – 90 %,  

2) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi    – 10 %  
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18.2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną  w 

toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert 

obliczona zostanie według wzoru:  Lp = C + G   

  

gdzie:   

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie   

C – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena”   

G – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Okres gwarancji”   

  

          Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  

  

1) Kryterium „Cena”   

  

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę 

w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 90 otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę. Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie 

z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady 

matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę: C = 

Cn/Co x 90 pkt  gdzie:   

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”   

Cn – cena brutto najtańszej oferty   

Co – cena brutto ocenianej oferty   

          2) Kryterium „Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi”  

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości oraz rozszerzonej 

rękojmi za wady podany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Ofercie zostaną 

przyznane punkty w zależności od długości podanego przez Wykonawcę okresu 

gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady (w pełnych latach) według 

następujących zasad:  

a) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 3 lata -  0 pkt  

b) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 4 lata - 3 pkt  

c) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 5 lat   - 6 pkt  

d) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 6 i więcej lat   - 10 pkt  

18.3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych 

kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

łączną ilością punktów.   

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

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

  

19.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem 

umowy do:  
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a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa  w pkt. 20 

SIWZ;  

b) przekazania kosztorysu ofertowego (zalecana metoda kalkulacji uproszczonej) wraz  z 

cenami jednostkowymi oraz stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, zestawienia 

M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi – w celach 

informacyjnych.  

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys 

ofertowy oraz pozostałe informacje będą jedynie wykorzystywane do obliczenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.  

c) okazania aktualnego i opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż 500.000,00 PLN, o którym mowa w § 2 ust. 5 projektu umowy.  

19.2. Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19.1. SIWZ stanowi podstawę do 

uznania, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy.  

19.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub 

telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.  

19.4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

19.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przekazania danych lub dokumentów 

umożliwiających identyfikację Wykonawcy np. aktualny odpis z KRS lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy - o ile nie będzie ich zawierała 

złożona oferta.  

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

20.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” ustala się 

w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie i winno być wniesione przed 

zawarciem umowy.  

20.2. Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 

ust. 1 ustawy, ale Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku; przez 

ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

20.3. Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto BGK 40 1130             

1033 0018 7964 5820 0001 z dopiskiem „Zabezpieczenie, nr sprawy KTBS – 1/I/ 2016”.  

Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się, potwierdzoną przez 

Zamawiającego, datę uznania rachunku Zamawiającego.  

20.4. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia 

stosownego ważnego (spełniającego wymogi, o których mowa w pkt. 20.5. SIWZ), 

dokumentu u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  
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20.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja i poręczenie), 

powinno ono obejmować:  

- 100% wartości zabezpieczenia na okres realizacji umowy oraz 30-dniowy okres 

przewidziany na zwrot zabezpieczenia,  

- 30% wartości zabezpieczenia na okres rękojmi za wady oraz 15-dniowy okres 

przewidziany na zwrot zabezpieczenia.  

20.6. Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy,  a 

sposób jego zwrotu określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.  

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.  

21.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  

21.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.  

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.  

23. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje 

zawarcia umowy ramowej.  

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli  

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  

25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia  w 

walutach obcych  

25.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.  

25.2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one 

przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty  z 

daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu 

dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia  o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza 

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej 

waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych.  
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26. Aukcja elektroniczna  

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje 

ich zwrot  

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi  

w ustawie.  

28. Podwykonawstwo – podwykonawcy  

Zasady i warunki udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji 

zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy.  

  

Załączniki:  

1. Projekt umowy.  

2. Formularz oferty – do wypełnienia.  

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 

ust. 1 ustawy – do wypełnienia.  

4. Doświadczenie zawodowe – do wypełnienia.  

5. Potencjał osobowy – do wypełnienia.  

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy – do wypełnienia.  

7. Oświadczenie zawierające informacje na temat grupy kapitałowej, o których mowa  w art. 

26 ust. 2d ustawy – do wypełnienia.  

8.   Projekt zamienny zagospodarowania terenu;  

 9.   Projekt budowlano-wykonawczy zamienny – drogi dojazdowe, parkingi, chodniki 

10.  Zamienna dokumentacja  techniczna zewnętrznej instalacji deszczowej  

11.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;  

12.  Przedmiary robót w branżach: drogowej i elektrycznej, oraz dla robót instalacji kanalizacji    

deszczowej (elementy pomocnicze).  

13.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.  
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Załącznik do SIWZ   

  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dokończenie zadania p.n.   „Budowa zespołu dwóch 

budynków wielorodzinnych  w Kaliszu przy ulicy Hanki Sawickiej 49-51 -              

w zakresie budowy parkingów i placu zabaw” 

Na przedmiotowe zadanie Prezydent Miasta Kalisza 1.07.2010 r. wydał decyzję nr 

272/10 – WBUA.7353 – 0252/10 – zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 

pozwolenia na budowę następnie zamienną decyzję pozwolenia na budowę, z 23 

grudnia 2011 r., nr 619/11 – WBUA.6740.01.0630.2011 oraz zamienną decyzję 

pozwolenia na budowę, z 31lipca 2013 r., nr 336/13 – WBUA.6740.01.0300.2013 

Przedsięwzięcie jest realizowane na nieruchomości o pow. 19.000 m2 w Kaliszu przy  

ul. H. Sawickiej 49-45, stanowiącej własność Zamawiającego, nr KW KZ1A  

/00073668/0, nr ew. działek: 7/15, 7/16; 397/9, 397/10, 399/16, 399/17, 399/21, 399/26. 

Wykonanie budynków w zakresie budowlanym zostało zakończone, otrzymano końcową 

decyzje na użytkowanie tych obiektów, które zostały zasiedlone. 

2. Przedmiot zamówienia opisują:    

1) Dokumentacja techniczna:  

    DT budowlana:  

- Projekt zamienny zagospodarowania terenu ,  

- Projekt budowlano-wykonawczy zamienny – drogi dojazdowe, parkingi, chodniki 

- Opis urządzeń i wykonania placu zabaw wraz z ogrodzeniem 

- Zamienna dokumentacja  techniczna zewnętrznej instalacji deszczowej 

- Przedmiary robót w branżach: drogowej i elektrycznej, oraz dla robót instalacji 

kanalizacji    deszczowej (elementy pomocnicze). 

            2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  

- drogowa 

3)  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
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Załącznik do SIWZ  

Umowa nr ................... (projekt)   

zawarta w dniu ................... 2016 roku w Kaliszu pomiędzy:  

 

Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu   

(62-800) przy al. ks. Jerzego Popiełuszki 3, wpisanym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe  

Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000062694, kapitał 

zakładowy 38.872.000 zł, NIP 618-17-94-690, REGON 250741642,  zwanym dalej 

„Zamawiającym”,  reprezentowanym przez:  

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

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

a:   

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

z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:  

..........................................................................................................................., zwanym 

dalej Wykonawcą.  

  
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego (KTBS – 1/I/ 

2015) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę o następującej treści:  

§ 1  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na: „Dokończeniu zadania p.n.: Budowa zespołu dwóch budynków 

wielorodzinnych  w Kaliszu przy ulicy Hanki Sawickiej 49-51 - w zakresie budowy 

parkingów i placu zabaw” 

2. Całkowity zakres robót będący przedmiotem roboty budowlanej, o której mowa w ust. 1, 

zawarty został w następujących dokumentach: specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) dotyczącej sprawy nr KTBS – 1/I/ 2016 i jej załącznikach, tj. Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.  

3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymienionymi  w 

ust. 2 oraz dokumentami określonymi w pkt. 19.1. SIWZ.  

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym  w 

niniejszej umowie oraz zgodnie z:  

a) projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami 

technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa 

budowlanego;  

b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, uwzględnia w kolejności: europejskie  
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aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne 

techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.  

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych;  

b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, 

że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych  

w przepisach, o których mowa w ppkt. a) oraz innych, o ile mają zastosowanie,  np. 

certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, autoryzacje itp.;  

c) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, 

użytkownika i osób trzecich;  

d) zachowania w czasie wykonywania przedmiotu umowy warunków BHP i P.POŻ.  

3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych.  

4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie 

i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego 

aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele.  

5. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN.  

§ 3  

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 umowy, ustala się na dzień protokolarnego przekazania 

placu budowy.  

2. Plac budowy zostanie przekazany w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.   

3. Zakończenie robót budowlanych nastąpi nie później niż 60 dni od podpisania umowy.  

4. Za dzień zakończenia wykonywania robót ustala się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego potwierdzony na piśmie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wpisem Dziennika Budowy oraz powiadomienia Zamawiającego pismem lub 

faksem o zakończeniu robót budowlanych z zastrzeżeniem § 8 ust. 5, którego załącznikiem 

będzie kopia w/w wpisu do Dziennika Budowy.   

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3, zgodnie  z 

zapisami § 18 ust. 2 pkt 2.  

6. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne zapisy 

Wykonawcy potwierdzone na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

dokumentacja stwierdzająca zaistnienie okoliczności warunkujących zmianę terminu umowy.  

7. W trakcie wykonywania umowy terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą ulec 

zmianie wyłącznie na warunkach i w przypadkach określonych w umowie i SIWZ.  



Oznaczenie sprawy: KTBS – 1/I/ 2016  

23  

§ 4  

1. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za ten plac.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować plac budowy i jego zaplecze, łącznie  z 

wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób 

znajdujących się na placu budowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć plac budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym 

w każdym czasie wstęp na plac budowy, przeprowadzenie kontroli realizowanych robót 

budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących 

bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.  

5. W czasie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy  w 

należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie zbędne 

materiały, odpady i śmieci.  

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na 

własny koszt.  

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 

sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt 

Wykonawcy.  

§ 5  

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi:  

a) kierownik budowy w specjalności drogowej w osobie: .........................................................,  

b) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: …………………………………..………,  

c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

kanalizacyjnych w osobie: .……………………………………………………………….…,  

     za których odpowiada na zasadach ogólnych.  

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  

4. Ewentualna zmiana Kierownika budowy lub kierowników robót wymaga uzasadnionego 

pisemnego zgłoszenia   Zamawiającemu i jego akceptacji i nie wymaga zmiany treści umowy. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 będzie możliwa, o ile nowa osoba wskazana przez  

Wykonawcę będzie spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla osoby, którą zastępuje i Zamawiający nie będzie z tego tytułu 

ponosił żadnych dodatkowych kosztów i obowiązków.  

§ 6  

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego:  

a) w specjalności drogowej w osobie: ………………………………...,  
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b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i 

elektroenergetycznych w osobie: ……………..............................,  

c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w 

osobie: ………………………..............................................................................................,  

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy 

działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektorów nadzoru inwestorskiego  i 

zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie 

wymaga zmiany treści umowy.  

§ 7  

Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa.  

  

§ 8  

1. Wykonywanie robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego każdorazowo, a termin odbioru wyznacza się na 3 dni 

od zgłoszenia gotowości do odbioru.  

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.  

3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie po 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonanego zakresu prac.  

4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych od 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

5. Kontynuowanie procedury odbiorowej jest możliwe w przypadku wykazania wad i usterek, 

których rodzaj pozwala na zakończenie procedury odbiorowej w terminie 7 dni roboczych od 

dnia przystąpienia do odbioru, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

6. W przypadku wykazania wad i usterek, których usunięcie nie będzie możliwe w ww. terminie 

Zamawiający odstąpi od czynności odbioru robót.  

7. Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem (bez uwag) końcowego 

protokołu odbioru robót. Protokół winien być podpisany przez Kierownika budowy, 

kierowników robót oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

8. Wykonawca w trakcie odbioru przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  w 2 

egzemplarzach oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach.  

§ 9  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto .............................. PLN (słownie złotych: 

......................................... ) wraz z podatkiem VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane  z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
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kosztów związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1.  

3. Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu 

umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, Wykonawca może wystąpić do sądu  o 

podwyższenie ryczałtu lub o rozwiązanie niniejszej umowy.  

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie się odbywało 

fakturami częściowymi, wystawianymi raz na koniec miesiąca, dotyczącymi wykonanych 

zakresów robót wg załączonego kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenie Wykonawcy 

rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1.  

5. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół stanu robót podpisany przez właściwych 

Inspektorów nadzoru oraz Kierownika budowy i właściwego kierownika robót.  

6. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia wraz  z 

dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez 

Zamawiającego płatności.  

  

§ 10  

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom obowiązują 

poniższe zasady. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub 

zaniechania osób, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy, jak 

również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku jeżeli ten realizuje prace w sposób niezgodny 

z niniejszą umową lub umową podwykonawczą lub przepisami obowiązującego prawa. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. 

5. Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w zakresie zawierania umów podwykonawczych. 

6. Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej. 

7. Umowa o podwykonawstwo musi określać w szczególności: 

 jednoznaczne określenie stron umowy z podaniem osób uprawnionych do ich 

reprezentowania, 

 wskazanie przedmiotu zamówienia, którego dotyczy i który musi być zgodny  

z przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

 zakres robót, dostaw lub usług zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wraz z kosztorysem określającym ceny jednostkowe i wartość zleconych do wykonania 

prac, 

 termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw 

lub usług, 

 określenie wynagrodzenia i warunków jego zapłaty – termin zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od 
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dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub 

usług. Podstawę rozliczenia między stronami stanowić będzie faktura/rachunek z opisem 

umożliwiającym zweryfikowanie, że faktura/rachunek dotyczy zapłaty za wykonanie 

przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Faktury bądź rachunki wystawione przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców muszą określać przedmiot zamówienia zgodny z przedmiotem 

zamówienia zawartym w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym oraz zakres 

wykonanych robót, 

 postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, 

 ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości aby nie był on 

krótszy od okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

 umowa o podwykonawstwo nie może zawierać innych zobowiązań, aniżeli te związane  

z realizacją umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przed 

planowanym terminem podpisania umowy, jednak nie później niż 14 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, oraz zgody Wykonawcy, jeżeli zgodnie z ust. 8 jest 

wymagana, Zamawiający zgłosi na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy 

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 pkt. 5. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest ponownie 

przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z ust. 8, projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniający zastrzeżenia uprzednio zgłoszone do 

projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 9, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo musi być zaakceptowana 

przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy - oryginalnymi podpisami osób upoważnionych do 

ich reprezentowania. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo, 

o której mowa w ust. 12, zgłasza na piśmie sprzeciw do tej umowy, jeśli umowa nie spełnia 

wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 7 pkt. 5. 

14. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15. Postanowienia ust. 8 – 14 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 



Oznaczenie sprawy: KTBS – 1/I/ 2016  

27  

16. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są 

dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

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

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 PLN. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 7 pkt. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Postanowienia ust. 16 – 17 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wykonawca ma obowiązek terminowej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom za wykonane roboty. 

20. Warunkiem przyjęcia faktury i zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wymagalnego 

objętego fakturą, jest dołączenie do wystawionej faktury, zestawienia robót, dostaw lub usług 

wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur lub rachunków oraz potwierdzeniami ich zapłaty przez 

Wykonawcę, a także oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

o otrzymaniu zapłaty. Podstawą rozliczenia między stronami stanowić będzie faktura/rachunek 

z opisem umożliwiającym zweryfikowanie, że faktura/rachunek dotyczy zapłaty za wykonanie 

przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Faktury bądź rachunki wystawione przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców muszą określać przedmiot zamówienia zgodny  

z przedmiotem zamówienia zawartym w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym oraz 

zakres wykonanych robót. 

21. W przypadku nie załączenia wskazanych dokumentów lub wystąpienia sporu pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę spornej wysokości 

wynagrodzenia do czasu dołączenia wymaganych dokumentów lub rozstrzygnięcia sporu, bez 

możliwości naliczenia odsetek przez Wykonawcę. 

22. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 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, 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, 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. 

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemną 

informację, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji może zgłosić pisemne uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

26. W przypadku zgłoszenia w ww. terminie uwag przez Wykonawcę, Zamawiający może: 
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 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

28. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia te warunki, 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

Na potwierdzenie wyżej wymienionego Wykonawca obowiązany jest przedstawić 

odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 10.1. SIWZ. 

29. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie w stosunku do projektu umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane, której wartość ze względu na wartość poprzednio 

zaakceptowanych umów o podwykonawstwo przedłożonych mu do akceptacji, 

spowodowałaby konieczność dokonania płatności bezpośrednich za wykonanie robót 

budowlanych, w związku z treścią art. 143c ust. 1 ustawy za wykonanie robót budowlanych 

w wysokości przekraczającej wartość udzielonego w tym zakresie zamówienia. 

30. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. 

W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 

jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 

określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie 

kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową. 

31. Zamawiający dokonywał będzie bezpośrednich płatności za roboty budowlane wykonane na 

podstawie zaakceptowanych umów o podwykonawstwo tylko do wysokości nieprzekraczającej 

wartości udzielonego zamówienia. 

32. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych 

w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 

jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi 

określonymi umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

§ 11  

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 2, na wykonany przedmiot zamówienia udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady na okres … lat/a.   

2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony (bez uwag) końcowego protokołu 

odbioru robót, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy.  
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3. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad lub awarii przez Wykonawcę 

wykonywać będzie Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez 

Zamawiającego.  

4. Przegląd przed upływem okresu rękojmi / gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego  

z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza 

się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy.  

§ 12  

1. Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego  w razie stwierdzenia 

w okresie gwarancji ewentualnych wad w wykonanym przedmiocie umowy, obowiązany jest do 

przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej 

reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.  

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, 

Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  w § 11 

ust. 1 jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego terminu.  

§ 13  

1.  Za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  

umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub awarii w okresie 

gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.  

3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 nie może przekroczyć 50% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.  

4. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN.  

5. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o   

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w 

wysokości 1.000,00 PLN. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.   

7. W przypadku konieczności wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego  

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z uwagi na brak zapłaty przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdy taki 

przypadek. 
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8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu 

zapłaty określonego w § 10 ust. 7 lit. c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w 

wysokości 1.000,00 PLN.  

§ 14  

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich 

wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy o wartości wyższej niż 50% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.  

§ 15  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z:  

a) wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury,  

b) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 niniejszej 

umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 16  

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, tj. w wysokości: ……………… PLN.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady.  

3. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przekazany Zamawiającemu 

przed zawarciem niniejszej umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące gwarancję zgodnego z umową,  

należytego wykonania przedmiotu umowy znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez 

okres upływający w 30-tym dniu po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót. 

5.  Równowartość 30% zabezpieczenia (kwota ….. PLN), o którym mowa w ust. 1 służy  

     zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, którym Zamawiający  

     dysponuje przez okres, który kończy się w 15-tym dniu po upływie …… letniego okresu    

     rękojmi za wady. 

 

6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po upływnie terminów    

wskazanych w ust. 4 i 5.  

§ 17  

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach:  



Oznaczenie sprawy: KTBS – 1/I/ 2016  

31  

a) niewykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami 

określonymi prawem,  

b) wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy,  

c) wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy,  

d) jeżeli Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń inspektorów nadzoru 

inwestorskiego,  

e) naruszenia §10 ust. 8, 10, 12 niniejszej umowy,  

f) skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy.  

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych wyżej powodów, 

uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt a), d), e), f)  Zamawiający 

ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 9 ust. 1 umowy.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

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

obowiązki:  

a) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

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

odstąpienia;  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;  

c) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

7. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych robót ich 

wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane roboty,  a 

kosztami wadliwie wykonanych robót obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego 

odstąpiono od umowy. W zakresie pokrycia powyższych kosztów Zamawiającemu 

przysługuje prawo zaspokojenia się ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.   

§ 18  

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania  art. 144  

     ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach określonych w SIWZ za zgodą obu    

     stron.   

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:  

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;  

2) zmiany terminu realizacji umowy:  
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a) gdy wykonanie zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych 

wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,  

b) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy,  

c) w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, 

huragany, gwałtowne burze, itp.) uniemożliwiających realizację robót, zgłoszonych na 

piśmie przez Kierownika robót i Inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony 

termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie 

prac, jak i okres w którym może nastąpić ich wznowienie ze względów pogodowych,  

d) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, 

zgłoszonych na piśmie przez Kierownika robót i Inspektora nadzoru inwestorskiego - 

przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było 

prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić ich wznowienie ze względów 

pogodowych,  

e) w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez 

Zamawiającego robót, o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót.  

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej zaakceptowanej przez obie strony 

umowy oraz sporządzenie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod 

rygorem nieważności.  

4. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie mogą powodować wykroczenia poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.  

§ 19  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  

     Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią  

     inaczej. 

 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

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

 (Zamawiający)                                       (Wykonawca)   

 

UWAGA:   

Warunki wymagające określenia zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za 

najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu oraz danych przekazanych przez wybranego Wykonawcę i Zamawiającego. 
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.........................., dnia ................................  

  

..........................................  
(pieczęć Wykonawcy/ów)  

  

Kaliskie TBS - Spółka z o.o.  

  

FORMULARZ OFERTY  
  

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dokończenie zadania p.n.: Budowa zespołu dwóch budynków wielorodzinnych  w Kaliszu 

przy ulicy Hanki Sawickiej 49-51 - w zakresie budowy parkingów i placu zabaw” 

oświadczam, iż:  

    

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem i warunkami zawartymi 

w SIWZ za cenę ryczałtową brutto: ……………………..… PLN, zawierającą podatek VAT.   

2. Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie określonym w pkt. 5 SIWZ.  

3. Udzielam na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi 

za wady na okres …………* lat/a (nie krótszy niż 3 lata).  

4. Zapoznałem się z treścią SIWZ, w tym projektem umowy stanowiącym jej załącznik  i 

akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje 

do opracowania oferty.  

5. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 

oferty.  

6. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:  

Nazwa (firma) Wykonawcy: * ....................................................................................................  

Adres: * ....................................................................................................................................... 

tel. * ................................................................, fax. * ................................................................  

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)  

7. Ponadto oświadczam, że:  

1) Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału** / z udziałem** 

podwykonawców.  
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Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje:*  

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

Uwaga – Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie 

bez udziału podwykonawców.  

  

*należy podać dane/uzupełnić 
**

niepotrzebne skreślić  

2) podwykonawcami(ą), na których zasoby (Wykonawca) powołuję się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w 

postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy są (jest):*  

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

(nazwa i adres podwykonawcy(ów)  

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

8. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:  

1) …………………………………….. 2) …………………………………….. n) 

…………………………………….  

  

  

  

  

  

.................................................................  
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/  

  
*należy podać dane/uzupełnić  
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Załącznik do oferty  

  

.........................., dnia ................................  

  

..........................................  
(pieczęć Wykonawcy/ów)  

  

  

  

  

  

OŚWIADCZENIE  

  

  

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2015r. poz. 2164) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca(y) 

spełnia(ją) warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)  w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokończenie zadania p.n.: Budowa zespołu dwóch 

budynków wielorodzinnych  w Kaliszu przy ulicy Hanki Sawickiej 49-51 - w zakresie 

budowy parkingów i placu zabaw”.  

  

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.  

  

  

  

  

  

  

  

.................................................................  
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/  
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Załącznik do oferty  

  

  

.........................., dnia ................................  

..........................................  
(pieczęć Wykonawcy/ów)  

  

  

  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  
  

Wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych spełniających 

warunki, o których mowa w pkt. 9.2.1.a) SIWZ.  

  

L.p.  
Rodzaj robót budowlanych  
(szczegółowy opis potwierdzający 

wymagania określone w pkt. 9.2.1.a) SIWZ)  

Miejsce 

wykonania  

Termin realizacji 

zamówienia  

  

(od dnia – do dnia)  

(dzień/miesiąc/rok)  

Wartość  
(brutto w PLN)  

        

  

  

Oświadczam, że wskazane wyżej roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

  

  

  

   

.................................................................  
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/  
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Załącznik do oferty  

 

.........................., dnia ................................  

..........................................  
(pieczęć Wykonawcy/ów) 

POTENCJAŁ OSOBOWY   

Imię i nazwisko ¹  Funkcja w realizacji zamówienia  
Informacja o podstawie 

dysponowania osobą ²  
(* niepotrzebne skreślić)  

  

Osoba (Kierownik budowy) 

spełniająca wymagania określone  

w pkt 9.2.1.b) SIWZ  

zasoby własne Wykonawcy */  

zasoby innych podmiotów *  

  

Osoba (Kierownik robót) 

spełniająca wymagania określone  

w pkt 9.2.1.c) SIWZ  

zasoby własne Wykonawcy */  

zasoby innych podmiotów *  

 

  

Osoba (Kierownik robót) 

spełniająca wymagania określone  

w pkt 9.2.1.d) SIWZ  

zasoby własne Wykonawcy */  

zasoby innych podmiotów *  

  

Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia.  

  

  

  

.................................................................  
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/   

¹ proszę podać imię i nazwisko (nawet w przypadku, gdy osobą tą jest Wykonawca składający ofertę – osoba 

fizyczna)  

² w przypadku, jeżeli wskazana wyżej osoba nie pozostaje w dyspozycji (zasobach) Wykonawcy, a innych 

podmiotów (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej czy też osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i zatrudniającej ww. osobę) Wykonawca zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp), iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia (wyżej wymienioną osobą), w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne  (tj. w 

oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji osoby wskazanej w wykazie na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia.  

 

¹, ²
 
w przypadku, gdy osobą wymienioną wyżej jest Wykonawca składający ofertę należy również dokonać 

odpowiedniego skreślenia (skreślić słowa „zasoby innych podmiotów”)  

¹, ²
 
w przypadku, gdy osobą wymienioną wyżej jest osoba, którą Wykonawca bezpośrednio dysponuje  (np. 

zatrudnia ww. osobę w ramach umowy o pracę czy też umowy zlecenia lub tzw. samozatrudnienie) należy 

skreślić słowa „zasoby innych podmiotów”)  
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Załącznik do oferty  

 

.........................., dnia ................................  

..........................................  
(pieczęć Wykonawcy/ów)  

  

  

  

  

  

OŚWIADCZENIE*  

  

  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dokończenie zadania p.n.: Budowa zespołu dwóch budynków wielorodzinnych  w Kaliszu 

przy ulicy Hanki Sawickiej 49-51 - w zakresie budowy parkingów i placu zabaw” 

oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).  

  

  

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.  

  

  

  

  

  

.................................................................  
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy  z 

tych Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) składa i dołącza do oferty niniejsze 

oświadczenie lub oświadczenie to składane jest przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców.    
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Załącznik do oferty  

  

........................, dnia................................  

………………………….  
(pieczęć Wykonawcy)  

  

OŚWIADCZENIE  
(informacje na temat grupy kapitałowej)  

  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Dokończenie zadania p.n.: Budowa zespołu dwóch budynków wielorodzinnych  w Kaliszu 

przy ulicy Hanki Sawickiej 49-51 - w zakresie budowy parkingów i placu zabaw” na 

podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) 

Wykonawca tj.  

  

………………….............….....................................................................……………………….. :  
(należy podać nazwę Wykonawcy, w przypadku wspólników spółki cywilnej należy podać nazwę przedsiębiorcy tworzącego 

spółkę zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a nie nazwę spółki cywilnej )   

  a) należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), którą tworzą następujące 

podmioty * (należy wymienić wszystkie podmioty):  

1. ………………………………………………..  

2. ………………………………………………..  

3. ………………………………………………..  

                       (n) ……………………………………………….  

  b) nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.   

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *.  

  

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej w trybie art. 233 i art. 297 kodeksu karnego.  

  

   

  

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

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/  

  

  

* należy wybrać tylko jedną możliwość: a) albo b) i we właściwym polu postawić znak X   

 

* W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy  

z tych Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) składa i dołącza do oferty niniejsze 

oświadczenie lub oświadczenie to składane jest przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców.   

  


