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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1.1. Postępowanie prowadzone jest przez Wspólnotę Mieszkaniową z ul. Odrzańska 13 we Wrocławiu, 

reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „Centrum” Sp. z o.o. zwanym dalej 

„ZAMAWIAJACYM” z siedzibą przy ul. Łaciarskiej 30/33 we Wrocławiu, 50-146 WROCŁAW; 

Tel. 71 343 14 50, faks (71) 343-14-50 w. 50. 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
      nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
      (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 
       i Nr 28, poz. 143), zwanej w dalszej treści „ustawą Pzp”. 
 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcy stosować się będzie przepisy  

    ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm., jeżeli przepisy  

    ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

 

4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „Centrum” Sp. z o.o. pracuje w następujących dniach i godzinach:  

    poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8
00

- 15
30  

, środa w godzinach 8
00

-17
00

. 

 

5. Ogłoszenie o postępowaniu przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych, zostało opublikowane 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2011 r. pod nr 115920-2011; zamieszczono na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego:  

     http://www.zgm-centrum.wroc.pl  

 

6. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

    Specyfikacja (SIWZ) dostępna w siedzibie Zamawiającego.   

6.1. Zgodnie z art. 42 ust 2 Ustawy Pzp Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni  

       od otrzymania wniosku. 

6.2. Zamawiający przekaże nieodpłatnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

6.3. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje oraz środki ochrony prawnej odwołania  

       Zamawiający umieści na stronie internetowej http://www.zgm-centrum.wroc.pl 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu, w tym  

z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zobowiązuje się Wykonawców do wykonania wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane  

roboty oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prac  

i prawidłowej wyceny wartości robót, w tym do zapoznania się z dokumentacją techniczną. 

Termin przeglądu dokumentacji technicznej należy uzgodnić z Zamawiającym przed upływem 

terminu składania ofert. 

9.  Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w walucie PLN. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1  

pkt. 6 i 7 Ustawy PZP.   

11. Zgodnie z art. 82 ust 1 Ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
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12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.  

13. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   

16 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.            

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone języku polskim. 

19. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

2. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy  

ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją projektową.  

3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45.45.30.00.-7, 45.21.00.00-2, 45.26.00.00-4, 45.44.30.00-4, 
45.42.10.00-4 

 
4. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

4.1. specyfikacją techniczną wykonania robót budowlanych, 

 4.2. projektem budowlanym wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem  

wydanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac na obiekcie 

zabytkowym, 

4.3. wizją lokalną w miejscu prowadzenia robót,   

4.4. umową - wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 

5.  Termin wykonania zamówienia do 30 września 2011 r. 

6. Miejscem wykonania robót jest budynek mieszkalno-usługowy stanowiący własność Wspólnoty 

Mieszkaniowej z ul. Odrzańska 13 we Wrocławiu.  

7.   Budynek jest wpisany do rejestru zabytków Wrocławia pod nr A/1516/122 z dn. 15.02.1962 r. 

8.   Przedmiot zamówienia jest jedno zadaniowy. 

9.  Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych 

podwykonawców jak za własne. 

10. Wykonawca musi stosować materiały budowlane najwyższej jakości, posiadające aprobatę 

techniczną wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

11.  Gwarancja: na roboty budowlane 36 miesięcy, na materiały zgodnie z gwarancją producenta. 

 

12.  Roboty będą wykonywane na obiekcie i terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad 

współżycia społecznego.  
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13.   Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,  
2. sporządzenie – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3. prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953) – oraz umieszczenie tablicy informacyjnej i ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także niezwłoczne 
przekazanie 1 egzemplarza planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) Zamawiającemu, 

4. prowadzenie wszelkich robót związanych z realizacją zamówienia (w tym robót rozbiórkowych  
i budowlanych, wykonanie i montaż rusztowań oraz zabezpieczeń) zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

5. postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i ustawy z 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.)  
oraz innymi obowiązującymi aktami wykonawczymi. [np. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 25 stycznia 2008 r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których 
zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności Dz.U. 2008 nr 23 
poz. 136 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. W sprawie zakresu i 
sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu 
odpadów niebezpiecznych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. W 
sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (U. 2007 nr 247 poz. 
1841), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U.01.112.1206);]oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa oraz Zamawiającemu. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnić koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.  

6. jeżeli Wykonawca planuje wytworzenie odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości do 0,1 Mg 
rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne należy przedłożyć 
 w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informację o wytwarzanych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w terminie 30 dni przed 
rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów zgodnie z np. 17 i 24 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr  62, poź 628 ze zmianami).  

7. jeżeli Wykonawca planuje wytworzenie odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości powyżej  
0,1 Mg rocznie zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności do uzyskania w Wydziale 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia decyzji zatwierdzającej program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi zgodnie z np. 17 i 204 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach 
(Dz. U nr  62, poź. 628 ze zmianami.  

8. zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, 

9. protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, 
10. w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedłoży oświadczenie Kierownika Budowy 

stwierdzające przejęcie obowiązków kierowania budowy a także zaświadczenie, o którym mowa w 
np. 12 ust 7 prawa budowlanego, 

11. wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia budowy,  
12. w trakcie prowadzenia prac w miejscu realizacji zadania (w miejscu widocznym, np. na 

rusztowaniu) umieszczenie na własny koszt tablicy informacyjnej o następującej treści: 
„Prace remontowo-konserwatorskie prowadzone są przy pomocy finansowej Miasta 
Wrocławia” 

13. na podstawie upoważnienia Zamawiającego, uzyskanie od Zakładów energetycznych warunków 
zasilania dla potrzeb realizacji zadania. W oparciu o te warunki Zamawiający wskaże miejsce 
poboru energii elektrycznej, 

14. w porozumieniu Zamawiającym wykonanie na koszt własny projektu organizacji ruchu 
zastępczego i dokonanie formalności w Zarządzie Dróg i Komunikacji wraz z uzyskaniem 
odpowiednich zezwoleń związanych z zajęciem chodnika w zakresie niezbędnych robót objętych 
niniejszą umową. 

15. zamknięcie dla ruchu pieszego chodnika po stronie remontowanego budynku, 
16. oznakowanie ruchu zastępczego,   

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20080230136
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20080230136
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20080230136
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20072471841
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20072471841
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20072471841
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17. organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej 
staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy, 

18. pokrycie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej, 
19. prowadzenie wszelkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa na budowie,  
20. ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy,  
21. zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, drzew, krzewów znajdujących się w bezpośrednim  

sąsiedztwie realizacji przedmiotu zamówienia, 
22. zorganizowanie bezpiecznych warunków poruszania się w obrębie realizowanych robót poprzez 

wykonanie tymczasowego ogrodzenia oraz zadaszeń nad wejściami do budynku, (zgodnie z 
planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

23. powiadomienie właścicieli i najemców lokali o terminie przeprowadzenia wymiany stolarki z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  

24. współpraca z Konserwatorem Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia, 
25. zgłaszania terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz zanikowi, w tym 

poinformowanie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, Zamawiającego o 
wykonaniu stolarki, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru i 
dokonania odbioru technicznego,  

26. przekazanie właścicielom i najemcom lokali, za potwierdzeniem odbioru, instrukcji obsługi  
i konserwacji zamontowanych okien,  

27. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc 
wykonywania prac, 

28. w terminie 3 dni usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robót, 

29. przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót 
przed ich zniszczeniem,  

30. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarzy), która 
zawiera: protokoły odbioru; badań, wymagane atesty, zaświadczenia certyfikaty lub deklaracje 
zgodności dla materiałów, do realizacji przedmiotu umowy wraz ze zgłoszeniem przedmiotu 
umowy do odbioru końcowego, (koszt opracowania i przygotowania dokumentacji powykonawczej 
ponosi Wykonawca),  

31. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 3 dni 
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym 
terminie uzgodnionym przez strony 

32. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie 
późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,   

33. uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych 
atestów i zaświadczeń,  

34. zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na czternaście (14) dni przed 
upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady,  

35. powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót z podaniem powodów niedotrzymania 
terminów,   

36. przestrzeganie przy realizacji prac wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji 
i załączonych uzgodnień,   

37. po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia umieszczenie w miejscu ogólnie dostępnym  
w uzgodnieniu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia tablicy 
informacyjnej o  wykonaniu zadania na obiekcie zabytkowym, (tablicę tę Wykonawca otrzyma z 
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia), 

38.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 
oraz za zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego 
 i autorskiego, obowiązującymi normami, oraz zasadami sztuki budowlanej, 

39. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane realizacja przedmiotu 
zamówienia wobec osób trzecich oraz Zamawiającego.  

 

 

 

 

14. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, a użyte 

materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
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15. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy i w okresie gwarancji do posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia Zamawiającemu umowy 

ubezpieczeniowej przed przystąpieniem do wykonania umowy  
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2011 r. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
 

1. Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp oraz spełniający poniższe warunki:  

 
1.1 Potencjał kadrowy 

 
 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń a także należy do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa; osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy. 

 

Kierownik Budowy – osoba posiadająca wyższe; posiadający uprawnienia budowlane  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji 

kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń oraz posiadający 

praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków, w tym posiadający co 

najmniej 5 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych.  (wykazać co najmniej 

3 roboty, na których dana osoba pełniła funkcję Kierownika Budowy)  zgodnie z wymogami 

określonymi w § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 

1579) 

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy zobowiązani są przedstawić: 
a)  Wypełniony wykaz potencjału kadrowego stanowiący załącznik nr 4 do 

niniejszej S IWZ, z uwzględnieniem wymaganego doświadczenia danej osoby. 
b) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty stwierdzające, że osoby, 
które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie do 
wykonania zamówienia. tj. - kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby 
Inżynierów Budownictwa,  
 

1.2 Doświadczenie 
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Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, co najmniej 
trzy roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowę dachu  i elewacji i budynków, o 
wartości nie mniejszej niż 250 000 zł wykonanej w ramach jednej umowy. W tym co najmniej 
jednej roboty budowlanej przeprowadzonej na obiektach wpisanych do rejestru zabytków W 
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz 
wykonanych robót (zakończonych) sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej SIWZ oraz dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
 
 

1.3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

Materiały, w tym okna wykorzystane przy w realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
warunki określone w art. 8 i art.9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92 poz. 881) tj. posiadać wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z 
normami. 
 

 
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
 Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty 

oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie V SIWZ. Ocena spełniania warunków 
wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.  

 

 
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY, W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 
A.  Status prawny – wymagane dokumenty: 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp – wzór załącznika 

nr 2 do SIWZ; 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ustawy Pzp – wzór załącznika nr 3 

do SIWZ 

3. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 

2 Ustawy PZP 

4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
A.1 jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu określonego w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert b) nie zalega z uiszczaniem podatków, 
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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 wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego 
zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
d) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowan iu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

 

B - Zdolność techniczna – wymagane dokumenty 

 

8. wykaz osób, którą dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i która będzie uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, posiadającej uprawnienia a także należy do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa (wzór załącznika nr 4 do SIWZ)., 
 W przypadku, gdy Wykonawca poda informacje o osobie, którą będzie dysponował musi 

dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tej osoby lub innych 
podmiotów do udostępnienia osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia. 

9. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 
10.  wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 

(załącznik  nr 6 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzających, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

  
 
 

C - Zdolność finansowa – wymagane dokumenty 

10. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy na kwotę 200 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  

11. opłacona aktualna polisa w wysokości 250 000 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. (polisa wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy). 
Uwaga: 
- dołączone do oferty dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu, tj. dokumenty wymienione w pkt. A, B i C niniejszego rozdziału oraz dokumenty  
i oświadczenia złożone na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. powinny 
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż  
w dniu, w którym upływa termin składania ofert, - zgodnie z art. 46 ust 4a, Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust 3 
ustawy Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  
 
 

 

VI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

        ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ: 
 

1. Wszystkie dokumenty oraz informacje (w tym oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i odwołania 
składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego, wszelkie pisma i wezwania 
Zamawiającego do Wykonawcy oraz odpowiedzi wykonawcy wymagają formy pisemnej. 

1.1 Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji za pomocą faksu, jeżeli ich treść 
dotrze do Zamawiającego przed upływem odpowiedniego terminu, tak by mógł zapoznać się z ich 
treścią, w godzinach urzędowania tj. do godz. 15.30. Strony potwierdzają potwierdzenie otrzymania 
faksu. Dokument przesłany faksem musi zostać niezwłocznie potwierdzony pisemnie. Zamawiający 
nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 
1.2 Wyjaśnienia treści specyfikacji. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

1.2.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które 
otrzyma na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

1.2.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 1.2.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którym 
przekazano specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: 
www.zgm-centrum.wroc.pl 

 
2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych z: 
 - procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: 

  Pani Halina Śliwka  Tel. / fax 71 343 14 50 

 - w sprawach technicznych:  

  Pan Ryszard Semenowicz   Tel./ fax 71 343 14 50 w. 50 

 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7000 zł (słownie: tysięcy złotych). 
 
2.  W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  
Zamawiającego: 50 1090 2398 0000 0006 0802 7953 tak, aby kwota wadium znalazła się na koncie 

http://www.zgm-centrum.wroc.pl/
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Zamawiającego nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na składanie ofert - podając /w tytule/ 
na dowodzie wpłaty numer postępowania i/lub nazwę postępowania.  

 
4. Oryginał dowodu wniesienia wadium w pieniądzu lub jego kopię, opatrzoną klauzulą „za zgodność  

z oryginałem” i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisem czytelnym lub 
nieczytelnym wraz z pieczątką imienną), należy dołączyć do oferty. 

 
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym 

Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość wadium w przypadkach określonych ustawą tj., gdy: 

1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach zawartych w ofercie, 

2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

6. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy:  
a. oryginał dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości tj. nie 

ponumerowany i nie związany na stałe z ofertą. 
b. kopię dowodu wniesienia wadium, opatrzoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” i 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisem czytelnym lub 
nieczytelnym wraz z pieczątką imienną), dołączyć do oferty. 

 
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem 4a.  
1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 

 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

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

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 
 
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
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IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca będący spółką cywilną podpisuje ofertę wraz z załącznikami przez wszystkich 

współwłaścicieli, chyba, że umowa spółki w inny sposób reguluje sprawy dotyczące zakresu 

reprezentacji. W takim przypadku należy dołączyć do oferty kopię umowy spółki lub inny dokument 

regulujący sposób reprezentacji spółki. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym wypadku, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający będzie oceniał każdego 

Wykonawcę w zakresie spełnienia warunków dotyczących statusu prawnego, natomiast warunki 

materialne w zakresie zdolności ekonomicznej, finansowej oraz technicznej będą oceniane poprzez 

spełnienie warunku w całości przynajmniej przez jednego Wykonawcę konsorcjum. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty tę część zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom.  
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym lub na komputerze. 
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający jej 

dekompletacji, zaleca się, aby oferta miała ponumerowane strony.  
 
6. Wymagany jest jeden egzemplarz oferty, który musi zawierać m. in.: 

 a. Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 

b. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane przez  

Zamawiającego, opisane w punkcie V SIWZ: 

- oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, 

- oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy Pzp, 

- aktualny odpis z właściwego rejestru,  

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,  

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt4-8 

ustawy  

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 

ustawy,  

- wykaz potencjału kadrowego (załącznik 4 do SIWZ) 

-  oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik 5 do 
SIWZ) 

-  wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 6 do SIWZ) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane  

i prawidłowo ukończone 

- informacja z banku, 

- aktualna opłacona polisa ubezpieczeniowa, (polisa wraz potwierdzeniem opłacenia polisy) 

c. potwierdzenie wpłaty wadium 
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7. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany (czytelnie lub nieczytelnie wraz  

z pieczątką imienną) przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy tj. przez 

osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wskazaną  

w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozdziale V specyfikacji należy przedstawić 

w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za 

zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisem 

czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną). 

9. Gdy Wykonawcę (w tym spółkę cywilną) reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

skuteczne pełnomocnictwo (posiadające zakres pełnomocnictwa) podpisane przez Wykonawcę. W 

razie złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w tym pełnomocnictwie 

(podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną). 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą ofertę). 

11. Wykonawca określi na formularzu oferty, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone po winny być dołączone do oferty w oddzielnej 

kopercie. Wykonawca nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert lub też 

jawnych na podstawie innych przepisów.  
 
 
Opakowanie i oznakowanie ofert: 
 
1. ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach.  
a) zewnętrzną kopertę należy zaadresować w następujący sposób: 

 
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA z ul. ODRZAŃSKIEJ 13 WE WROCŁAWIU reprezentowana przez  

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” Sp. z o.o. 
 

UL. ŁACIARSKA 30/33  50-146 WROCŁAW, 
 

Oferta na przetarg nieograniczony na.  

„Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu” 
 

Nr postępowania 04/ZGM/WMO-13/2011 

Nie otwierać przed dniem 31.05.2011 r., godz. 14:30 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania 
koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za złożenie koperty 
(opakowania) w innym miejscu niż miejsce wskazanie w pkt. X SIWZ. 
 
b) kopertę wewnętrzną, oprócz zapisów identycznych jak na kopercie zewnętrznej, należy opatrzyć 
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 
2. Zmiana lub wycofanie oferty: 

1.  Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty przed upływem terminu do składania ofert. 
Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być oznakowane, dostarczone zgodnie  
z postanowieniami rozdziału V pkt. 13 oraz rozdziału VIII pkt. 1, a koperta powinna być dodatkowo 
oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA OFERTY 
 
 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT,  

 
1.1.  Termin składania ofert upływa w dniu: 31.05.2011 r. o godz. 14:00 
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1.2  Oferty należy złożyć w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkalnej „Centrum” Sp. z o.o.  
w sekretariacie tj. pok. 200, Łaciarska 30/33,  50-146  Wrocław  

 
XI. MIEJSCE, TERMIN ORAZ TRYB OTWARCIA OFERT. 

 

1. Termin i miejsce otwarcia ofert: 
1.1 Termin otwarcia ofert w dniu: 31.05.2011 r.  o godz. 14:30 
 w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „Centrum Sp. z o.o.,  
 ul. Łaciarska 30/33 we Wrocławiu, I piętro pok. 102 
1.2 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.  
 

2. Tryb otwarcia ofert: 
2.1 Otwarcie ofert jest jawne. 
2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Pzp poda 

kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2.3 W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „Wycofane”, 

następnie „Zmiana” a później wg kolejności wpływu - tj. dat i godzin wpłynięcia ofert. 
2.4  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 

1. Cenę oferty brutto, wartość składników cenotwórczych oraz stawkę podatku VAT należy ująć w 

Formularzu Oferty. Cenę oferty brutto należy podać cyframi i słownie w złotych polskich,  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2.    Cena oferty brutto winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej 

specyfikacji i musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego, opracowanego metodą 

kalkulacji uproszczonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 

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

budowlanych (Dz. U. nr 80 poz.867) na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego 

przedmiaru robót  
(* powołany przepis wprawdzie nie obowiązuje jednak Zamawiający wskazuje by Wykonawcy 
przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego zastosowali zasady określone w tekście tego 
przepisu). 

3.    Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów, w 

tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu 

środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych daną 

jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk, a także koszty zagospodarowania 

odpadów.  

4.    Sumaryczne wartości poszczególnych elementów scalonych /części jak również łączna 

końcową cenę kosztorysowa należy podać w zaokrągleniu do 1 grosza. 

5.    W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza 

podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Nie określenie 

ceny jednostkowej dla jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, zmniejszenie pozycji przedmiaru, bądź 

pominięcie pozycji przedmiaru lub jego części, brak wyniku obliczenia wartości ceny skutkować 

będzie odrzuceniem oferty o ile omyłek tych nie będzie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 

ustawy Pzp. 

6.    W przypadku poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust. 

2 pkt 2 ustawy Pzp, za prawidłowo podaną Zamawiający przyjmie cenę jednostkowa i/lub 

wartość za część zamówienia. 

7.   Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, musi być kompletna, 

jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie.  

8.    Zamawiający określił 8 % stawkę podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia. W 

przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie inną, niż podana przez Zamawiającego stawkę 
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podatku od towarów i usług, należy przedstawić w ofercie uzasadnienie wraz z podstawą 

prawną. 

9.    Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 

Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. 

10. Określona przez Wykonawcę cena oferty (tj. poszczególne ceny jednostkowe, składniki 

cenotwórcze i wynikająca z nich wartość oferty) jest stała i nie może ulec zmianie w okresie 

obowiązywania umowy. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie 

koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, upusty, odzysk materiałów 

wtórnych, wzrost cen materiałów budowlanych itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. 

 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert rozpatrywanych i nieodrzuconych, 

wyłącznie na podstawie jedynego kryterium – ceny: 
Cena ofertowa – 100% = 100 pkt. 

 

2. Ocena ofert będzie dokonana komisyjnie i będzie przebiegała następująco: 
a) Każdej rozpatrywanej ofercie komisja przyznana punkty za cenę oferty wg poniższego 

wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):  

ilość pkt. oferty badanej = 

Najniższa cena oferty [zł] 
x 100 pkt. 

badana cena  oferty [zł] 

 
b) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów. 

 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCICH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 

1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

1.2.  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie 

internetowej www.zgm-centrum.wroc.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie przy ul. Łaciarskiej 30/33 we Wrocławiu. 

1.4 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców wraz z określeniem zakresu obowiązków 

poszczególnych Wykonawców.    

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że zostanie złożona tylko jedna 

oferta. 

3. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

 
XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY  

http://www.zgm-centrum.wroc.pl/
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1.   Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.   Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

 a także pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

4. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr: 50 1090 2398 0000 0006 0802 7953 Potwierdzenie dokonania wpłaty należy 
okazać w dniu podpisania Umowy. 

 

6.  Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w dniu podpisania umowy w siedzibie  

Reprezentanta Zamawiającego - ul. Łaciarska 30/33 we Wrocławiu, w pokoju 200. 

 

7. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiona na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

a) gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie, bezwarunkowo na pokrycie roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zobowiązań 

objętych umową oraz na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i okresu rękojmi.  

b) kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne  

z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy. 

c) warunkiem wypłaty kwoty gwarantowanej może być jedynie przedstawienie Gwarantowi 

wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz  

z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umownych oraz 

wyjaśnieniem na czym to nie wywiązanie polega. 

Jakiekolwiek odstępstwa od zasad sporządzenia i przedstawienia gwarancji ubezpieczeniowej lub 

bankowej wskazanych w wymienionym rozdziale uniemożliwią podpisanie umowy.  

 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania umowy  

w wysokości 70% zabezpieczenia, pozostała kwota tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCYWYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH; 

 
1. Istotne postanowienia do umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 

niniejszej SIWZ. 
 
 
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
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2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności: 

2.1 Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2.2 Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
2.3 Odrzucenia oferty odwołującego. 

 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopi nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 
jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia.  
.  
 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 
 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówienia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie lub 
jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 
 
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego, w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
 
12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
 
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
Pzp. oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 
2. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 Udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 
 Zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia, 
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 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego zostanie dokonane 
przejrzenie dokumentacji postępowania. 

 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
a) Wzór Formularza Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 
b) Wzór oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ. 
c) Wzór oświadczenia z art. 24 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ 
d) Wzór potencjału kadrowego – załącznik nr 4 do SIWZ 
e) Wzór oświadczenia dot. uprawnień -załącznik 5 do SIWZ 
f) Wzór doświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ 
g) Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ 

h) Projekt budowlany wraz z opisem - załącznik nr 7 do SIWZ 
i) Przedmiar  
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty  
 

Przetarg nieograniczony na: 

„Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 04/ZGM/WMO-13/2011b 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Odrzańskiej 13 we Wrocławiu reprezentowana przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej„CENTRUM” Sp. z o.o.,  
Adres: ul. Łaciarska 30/33,  50-146 Wrocław 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej 13 we Wrocławiu” 

 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi  

     w SIWZ i przedmiarem, za wynagrodzenie: 

 

Wartość oferty brutto: …………………............….................…………….…….…….. zł 

(słownie złotych:……………………………………..................…………..……………… 

………………………………………………………………..........................……………), 

 
 

 

Składniki  cenotwórcze: 

Rg…………………zł 

Kp………………….%( Rg, S ) 

Zysk ……………….% (Rg, S, Kp) 

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod 

warunkami w niej określonymi. 
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3. OŚWIADCZAMY, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 

i wykonania umowy, w tym dokonaliśmy wizji lokalnej terenu, w którym ma być wykonany przedmiot 

zamówienia oraz dokonaliśmy przeglądu dokumentacji technicznej 

 

4. DEKLARUJEMY, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są 

kompletne, prawdziwe i rzetelne.  

 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

6. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, rozpoczynającym się wraz z dniem 

upływu terminu składania ofert. 

 

7. ZOBOWIĄZUJEMY się, że w okresie trwania umowy będziemy posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożymy umowę ubezpieczenia na żądanie 

Zamawiającego.  

 

8. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 10 % ceny ofertowej w formie: ...................................................................... 

 

9. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje 

zawarte w następujących dokumentach: 

(podać strony Oferty) ................................... - dołączone do oferty w oddzielnej kopercie.   

 

10. OŚWIADCZAMY, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie: do 30. września 2011. 

 

11.  OŚWIADCZAMY że przedmiot zamówienia w całości zrealizujemy sami, bez powierzania 

jakiejkolwiek części Podwykonawcom* /OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia będziemy 

realizować przy udziale podwykonawców i zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie 

następujących części przedmiotu zamówienia 
* 

 

12. PRZYJMUJEMY warunki płatności określone we wzorze umowy tj. 30 dni od daty otrzymania faktury 

VAT przez Zamawiającego. 

 

13. UDZIELAMY gwarancji: na roboty budowlane 36 miesięcy, na materiały zgodnie  

z gwarancją producenta. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu 

odbioru końcowego robót. 
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14. OFERTĘ niniejszą składamy na ……...... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

15. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -  

 - 

 

16. Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które należy dokonać zwrotu wniesionego wadium  

 

:................................................................................................................................ 

 

17. Adres Wykonawcy lub w przypadku wspólnie składanych ofert - Pełnomocnika, na który należy 

kierować korespondencję w trakcie postępowania:  

 

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

 

Numer telefonu: ..................................................; numer faksu: ................................................. 

 

 

 

 

................................... dn. ..................                           .............................................................. 

miejscowość                                                                                            

podpis czytelny  

lub nieczytelny z pieczątką  imienną osoby lub 

osób upoważnionych do podpisu w imieniu 

Wykonawcy 

  

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 Ustawy PZP  
 
Przetarg nieograniczony na:  
„Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu” 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 04/ZGM/WMO -13/2011b 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Odrzańskiej 13 we Wrocławiu reprezentowana przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej„CENTRUM” Sp. z o.o.,  
Adres: ul. Łaciarska 30/33,  50-146 Wrocław 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:  

„Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu”. ja niżej 

podpisany, oświadczam, że spełniam / spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie  

z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych,  

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3. Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / 

lub  

Przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  

i osób zdolnych do wykonania zamówienia
*
, 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

-----------------, --------------- 
miejscowość, data                                                                                        ------------------------------------------------------- 

   podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną 
osoby lub osób upoważnioną do podpisu 

 w imieniu Wykonawcy 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 Ustawy PZP  
 
Przetarg nieograniczony na: 
„Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu”. 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 04/ZGM/WMO -13/2011b 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Odrzańskiej 13 we Wrocławiu reprezentowana przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej„CENTRUM” Sp. z o.o.,  
Adres: ul. Łaciarska 30/33, 50-146 Wrocław 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA z ART. 24 USTAWY PZP 

 
Oświadczam, że wykonawca/wykonawcy*, którego/których* reprezentuję w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku 

przy ul. Odrzańskiej 13 we Wrocławiu” nie podlega/nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  

(tj. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i 

Nr 28, poz. 143). 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: (art. 24) 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sie w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 
zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
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także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary. 
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali sie w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje s ie do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, 
o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili sie na przedłużenie okresu związania oferta; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

 

 

 
 
................................... dn. ..................                           .............................................................. 
miejscowość                                                                                            

 podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką  
imienną osoby lub osób upoważnionych do 
podpisu w imieniu Wykonawcy 

  
 

 
 

 

*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do statusu podmiotu, który je składa, tj.: 

- wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu; 

-pełnomocnika wykonawców (konsorcjum) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz potencjału kadrowego   
Przetarg nieograniczony na: 
„Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu”. 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 04/ZGM/WMO-13/2011 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Odrzańska 13 we Wrocławiu reprezentowana przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej„CENTRUM” Sp. z o.o.,  
Adres: ul. Łaciarska 30/33, 50-146 Wrocław 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
Potencjał kadrowy  

Informacja o osobie, którą dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia - Kierownik Budowy – osoba posiadająca wyższe; posiadający uprawnienia budowlane  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika 
budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń oraz posiadający praktykę zawodową w zakresie 
konserwacji i badania zabytków (wykazać co najmniej 3 roboty, na których dana osoba pełniła funkcję Kierownika 
Budowy) , posiadający co najmniej 5 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych.   
 
*W przypadku, gdy Wykonawca poda informację o osobie, którą będzie dysponował musi dołączyć do oferty 
pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tej osoby lub innych podmiotów do udostępnienia osoby, która będzie 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

 

Imię i nazwisko 

Forma 
dyspozycji 

(należy wybrać 
formę 

skreślając 
niewłaściwą) 

Zaświadczenie  
O Przynależności 

Do Okręgowej 
Izby Inżynierów 
Budownictwa 

(NUMER) 

 
ODPOWIEDNIE 

UPRAWNIENIA BEZ 
OGRANICZEŃ 

Doświadczenie 
wykazujące 

co najmniej 3 roboty, na 
których dana osoba pełniła 
funkcję Kierownika Budowy 
oraz posiadanie co najmniej 
5 letnią praktykę na 
budowie przy zabytkach 
nieruchomych.   

 

-1- -2- -3- -4- -5- 

  
* Dysponuję/   

 
będę 

dysponował 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

.............................. dn. ..................                                                              .............................................................. 
miejscowość                                               
*niepotrzebne skreślić podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką 

imienną osoby lub osób upoważnionych 
do podpisu w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie   
Przetarg nieograniczony na: 
„Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu”. 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 04/ZGM/WMO-13/2011 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Odrzańska 13 we Wrocławiu reprezentowana przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej „CENTRUM” Sp. z o.o.,  
Adres: ul. Łaciarska 30/33, 50-146 Wrocław 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

Oświadczenie 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: „„Remont i 

przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu”. ja niżej 

podpisany, oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. 

zamówienia posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

 w budownictwie. 

 

 

.............................. dn. ..................                                                              .............................................................. 
miejscowość                                               
 podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką 

imienną osoby lub osób upoważnionych 
do podpisu w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór wykazu robót budowlanych   

Przetarg nieograniczony na: 
„Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej  13 we Wrocławiu”. 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 04/ZGM/WMO-13/2011 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Odrzańskiej 13 we Wrocławiu reprezentowana przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej „CENTRUM” Sp. z o.o.,  
Adres: ul. Łaciarska 30/33,  50-146 Wrocław 
 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

  
 

 

  
 

 

 
Doświadczenie Wykonawcy  

 
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,– wykonał należycie, co najmniej trzy roboty budowlane 
polegającą na remoncie , przebudowie dachu i elewacji  budynków, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł 
wykonanej w ramach jednej umowy. W tym co najmniej jednej roboty budowlanej przeprowadzonej na 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków W celu potwierdzenia należy przedstawić dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie  wraz z podaniem zakresu prac każdego zrealizowanego zamówienia, wartości, daty i miejsca 
wykonania, nazwy i adresu zleceniodawcy. 

 
Oświadczam, że wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty: 
 

Lp. Nazwa roboty Zakres prac 
zrealizowanego 

zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

brutto 
{w PLN} 

Termin realizacji 
Zamówienia 

Adres 
miejsca 

wykonania 
zamówienia 

Nazwa, adres 
nr telefonu do  

kontaktu 
Zleceniodawcy 

    Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 

 
 
 

     

 
 
 
 

 
 
 

     

 
 
 
 

 
 
 

     

 
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończono. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
 z oryginałem przez Wykonawcę.  
Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty skutkuje nie uznaniem danej roboty za 
należycie wykonaną . 
 

................................... dn. ..................                            .............................................................. 
miejscowość     

   podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną 
 osoby lub osób upoważnioną do podpisu 

 w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
WZÓR 

 
UMOWA NR /.........../2011 

 
zawarta w dniu …..……….. we Wrocławiu, w wyniku prowadzonego postępowania  

nr 04/ZGM/WMO-13/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 

1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) zwanej dalej ustawą Pzp, 

pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową z ul. Odrzańskiej 13 we Wrocławiu,  

NIP 897-16-38-123, REGON 932162391 reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

„CENTRUM” Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Łaciarskiej 30/33 we Wrocławiu, reprezentowanym przez: 

Prezesa Spółki -   Zygmunta Łotockiego  
Członek Zarządu - ..........................   
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 

a 
 

............................................................................................, z siedzibą w .................................  
przy ul. ............................., wpisaną do ....................................................................................  
NIP ...................... REGON ...................... 
reprezentowaną przez: 
................................... – …………………… 

 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
o następującej treści: 
 
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143). 
 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonania przedmiotu umowy: 

1.1. Remont i przebudowa dachu i elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej 13 we Wrocławiu. 
 

1.2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o: 

1.2.1 Projekt budowlany z opisem wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem wydanym     

przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac przy danym obiekcie  

zabytkowym, 

1.2.2 Przedmiar robót, 

1.2.3 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

1.2.4 Wizję lokalną miejscu prowadzenia robót, 

a także z uwzględnieniem norm technicznych, zasadami wiedzy technicznej i Prawem Budowlanym.  

 
2. Wykonawca prowadzić będzie prace w oparciu o własne materiały i narzędzia. 
 
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy w części określonej  

zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu Ofertowym (punkt 11), stanowiącym załącznik 1 
do SIWZ . 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1315;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._%E2%80%93_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759,_nr_161,_poz._1078_i_nr_182,_poz._1228_oraz_z_2011_r._nr_5,_poz._13_i_nr_28,_poz._143)_.html
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4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

 
5. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności dokumentacji, 

dostarczonej mu przez Zamawiającego. 
 

§ 2 
 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy  

w terminie: do 30 września 2011 r.,  

1.1.   Termin rozpoczęcia robót: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy robót 

1.2.   Termin zakończenia robót nie później niż: 30 września 2011 r. 

1.3. Harmonogram wykonania prac określa „Harmonogram rzeczowo – finansowymi” robót, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. (Harmonogram rzeczowo – finansowy robót przygotowany 

jest przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego.) 

 
§ 3 

 
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………….. (stanowiącą  załącznik nr 1 do oferty), w 

kwocie .......................................zł netto (słownie: złotych netto: .................................................... 

...................................................................................),  

plus należny podatek VAT 8 %   

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: ........................................................ zł, (słownie: 

wynagrodzenie brutto: .............................................................................................................). 

 

Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania zgodnie  

z dokumentacją projektową, przedmiarem, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą 

Wykonawcy oraz w szczególności kosztami: 

1.1 zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego, 
1.2 organizacji zaplecza, w tym koszty zużycia energii, wody,  
1.3 zagospodarowania odpadów, 
1.4 projektu organizacji ruchu zastępczego, 
1.5 zajęcia chodnika. 
 
2. Zamawiający zapłaci wyłącznie za rzeczywiście wykonane roboty określone w § 1 ust. 1. 
 
3. Strony przyjmują następujące stawki i narzuty rozliczenia robót: 

2.1 stawka roboczogodziny R -………  zł 
2.2 koszty pośrednie Ko  -………  % 
2.3 koszty ogólne do RiS 
2.4 zysk do R+Ko, S+Ko   -……….  % 

 
3. Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie 
kosztorysu powykonawczego zgodnie z rzeczywistym zakresem oraz obmiarem robót sprawdzonym  
i potwierdzonym przez inspektora nadzoru w terminie 14 dni od złożenia kosztorysu u inspektora, po 
protokolarnym odbiorze końcowym robót, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w kosztorysie 
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ofertowym z zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 
 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody zakupu materiałów 
użytych do realizacji zamówienia. 

 

 

§ 4 

ROZLICZENIE  
 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną 

na podstawie protokołu odbioru końcowego sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora 
 i Kierownika Budowy. 

 
2.  Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy prowadzone  

w ........................... nr konta....................................... w terminie 30 dni od doręczenia faktury 
Zamawiającemu. 

 
3. Za datę doręczenia faktury VAT uważa się datę wpływu faktury VAT do Zamawiającego. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.   
 

 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości na rzecz 
Wykonawcy i obywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową; wystawionymi przez 
Wykonawcę za dany etap rozliczeniowy wykonanych prac wyszczególnionych w „Harmonogramie 
rzeczowo–finansowym, na podstawie dostarczonych kosztorysów, protokołów odbioru częściowego, 
sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora i Kierownika Budowy   

 
 

§ 5 
 

NADZÓR NAD PRACAMI 
 
1. Zamawiający upoważnia do nadzorowania robót Wykonawcy: 

 
inspektora nadzoru inwestorskiego ...................................  

 
 
2. Wykonawcę reprezentować będą ......................................... jako pełnomocnik 

 
2.1  Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy ............................................., legitymującego się 

uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową,  
telefon służbowy nr .......................................... 

 
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli określonych w 

ust 1 i 2, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 
 
4.  Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego i 

jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są 
niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego  umową i opracowaniem projektowym, wykonania 
przedmiotu umowy. 

 
 

§ 6 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie terenu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, 
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b) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza,  
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
d) odbiór przedmiotu umowy. 

 
2. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie 

kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza, zamontowanego 
staraniem i na koszt Wykonawcy.  

 
 

§ 7 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  
40. należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,  
41. sporządzenie – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

42. prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953) – oraz umieszczenie tablicy informacyjnej i ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także niezwłoczne 
przekazanie 1 egzemplarza planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) Zamawiającemu, 

43. prowadzenie wszelkich robót związanych z realizacją zamówienia (w tym robót rozbiórkowych  
i budowlanych, wykonanie i montaż rusztowań oraz zabezpieczeń) zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

44. postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i ustawy z 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.)  
oraz innymi obowiązującymi aktami wykonawczymi. [np. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 25 stycznia 2008 r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których 
zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności Dz.U. 2008 nr 23 
poz. 136 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. W sprawie zakresu i 
sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu 
odpadów niebezpiecznych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. W 
sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (U. 2007 nr 247 poz. 
1841), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U.01.112.1206);]oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa oraz Zamawiającemu. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnić koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.  

45. jeżeli Wykonawca planuje wytworzenie odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości do 0,1 Mg 
rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne należy przedłożyć 
 w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informację o wytwarzanych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w terminie 30 dni przed 
rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów zgodnie z np. 17 i 24 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr  62, poź 628 ze zmianami).  

46. jeżeli Wykonawca planuje wytworzenie odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości powyżej  
0,1 Mg rocznie zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności do uzyskania w Wydziale 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia decyzji zatwierdzającej program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi zgodnie z np. 17 i 204 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach 
(Dz. U nr  62, poź. 628 ze zmianami.  

47. zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, 

48. protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, 
49. w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedłoży oświadczenie Kierownika Budowy 

stwierdzające przejęcie obowiązków kierowania budowy a także zaświadczenie, o którym mowa w 
np. 12 ust 7 prawa budowlanego, 

50. wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia budowy,  

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20080230136
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20080230136
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20080230136
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20072471841
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20072471841
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20072471841
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51. w trakcie prowadzenia prac w miejscu realizacji zadania (w miejscu widocznym, np. na 
rusztowaniu) umieszczenie na własny koszt tablicy informacyjnej o następującej treści: 
„Prace remontowo-konserwatorskie prowadzone są przy pomocy finansowej Miasta 
Wrocławia” 

52. na podstawie upoważnienia Zamawiającego, uzyskanie od Zakładów energetycznych warunków 
zasilania dla potrzeb realizacji zadania. W oparciu o te warunki Zamawiający wskaże miejsce 
poboru energii elektrycznej, 

53. w porozumieniu Zamawiającym wykonanie na koszt własny projektu organizacji ruchu 
zastępczego i dokonanie formalności w Zarządzie Dróg i Komunikacji wraz z uzyskaniem 
odpowiednich zezwoleń związanych z zajęciem chodnika w zakresie niezbędnych robót objętych 
niniejszą umową. 

54. zamknięcie dla ruchu pieszego chodnika po stronie remontowanego budynku, 
55. oznakowanie ruchu zastępczego,   
56. organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy, 
57. pokrycie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej, 
58. prowadzenie wszelkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa na budowie,  
59. ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy,  
60. zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, drzew, krzewów znajdujących się w bezpośrednim  

sąsiedztwie realizacji przedmiotu zamówienia, 
61. zorganizowanie bezpiecznych warunków poruszania się w obrębie realizowanych robót poprzez 

wykonanie tymczasowego ogrodzenia oraz zadaszeń nad wejściami do budynku, (zgodnie z 
planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

62. powiadomienie właścicieli i najemców lokali o terminie przeprowadzenia wymiany stolarki z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  

63. współpraca z Konserwatorem Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia, 
64. zgłaszania terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz zanikowi, w tym 

poinformowanie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, Zamawiającego o 
wykonaniu stolarki, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru i 
dokonania odbioru technicznego,  

65. przekazanie właścicielom i najemcom lokali, za potwierdzeniem odbioru, instrukcji obsługi  
i konserwacji zamontowanych okien,  

66. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc 
wykonywania prac, 

67. w terminie 3 dni usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robót, 

68. przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót 
przed ich zniszczeniem,  

69. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarzy), która 
zawiera: protokoły odbioru; badań, wymagane atesty, zaświadczenia certyfikaty lub deklaracje 
zgodności dla materiałów, do realizacji przedmiotu umowy wraz ze zgłoszeniem przedmiotu 
umowy do odbioru końcowego, (koszt opracowania i przygotowania dokumentacji powykonawczej 
ponosi Wykonawca),  

70. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 3 dni 
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym 
terminie uzgodnionym przez strony 

71. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie 
późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,   

72. uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych 
atestów i zaświadczeń,  

73. zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na czternaście (14) dni przed 
upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady,  

74. powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót z podaniem powodów niedotrzymania 
terminów,   

75. przestrzeganie przy realizacji prac wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji 
i załączonych uzgodnień,   

76. po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia umieszczenie w miejscu ogólnie dostępnym  
w uzgodnieniu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia tablicy 
informacyjnej o  wykonaniu zadania na obiekcie zabytkowym, (tablicę tę Wykonawca otrzyma z 
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia), 
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77.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 
oraz za zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego 
 i autorskiego, obowiązującymi normami, oraz zasadami sztuki budowlanej, 

78. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane realizacja przedmiotu 
zamówienia wobec osób trzecich oraz Zamawiającego.  

 
§ 8 

 
UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej  
    i kontraktowej) w związku z prowadzonymi robotami:  
 

1.1 W okresie realizacji przedmiotu umowy   
1.2 W okresie obowiązywania gwarancji  

 
2 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy ubezpieczenia przed przystąpieniem do 

wykonania przedmiotu umowy. 
 
3 Wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opierać na kwotę min. 250.000 złotych.   

 
§ 9 

 
WARUNKI REALIZACJI PRAC  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy  

i przepisów przeciwpożarowych na placu budowy, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie 
swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej. 

 
2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień. 
 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w 
wyniku realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub 
zaniechań Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje w realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia placu budowy i za 

szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego.  

 
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

 
6. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 
 

7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 
miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 

7 przy realizacji przedmiotu umowy. 
 

9. Naruszenie wymogu określonego w ust. 7 skutkować będzie: a) obowiązkiem przywrócenia przez 
Wykonawcę stanu środowiska do stanu zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie wymogami.  

 
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji prac wszystkich warunków  

i wymogów wynikających z dokumentacji i uzgodnień. Wszystkie roboty budowlane muszą być 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami.  

 
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji  

z dokumentacją i zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz z zasadami sztuki budowlanej. 
 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość 
terminowość oraz bezpieczeństwo robót. 
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13. Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą posiadać:  

13.1 certyfikaty na znak bezpieczeństwa  
13.2 aprobaty techniczne 
13.3 certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  
13.4 atesty  
 

14. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania robót, aż do ich odbioru - utrzymać teren budowy, 
jak i miejsce wykonania robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco 
zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest 
również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
i przeciwpożarowych na placu budowy.  

 
 

15. Wykonawca będzie prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadził dokumentację 
oraz dziennik budowy.     

 
16.  Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia otrzyma z Biura Miejskiego 

Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia tablicę informacyjną o  wykonaniu zadania 
na obiekcie zabytkowym, którą zobowiązany jest umieścić w miejscu ogólnie dostępnym  
w uzgodnieniu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

 
§ 10 

 
ODBIÓR PRAC 

 
1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie prac określonych w § 1. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego z 14 dniowym terminem 

wyprzedającym fakt gotowości odbioru. W tym samym terminie przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
niezbędne do odbioru i użytkowania dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 
niezbędnych świadectw kontroli jakości, protokołów przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym, 
prób i sprawdzeń ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 

 
3. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 
zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego 

 
4. W każdym etapie odbioru poszczególnych robót – zadań zamkniętych stanowiących całość, 

bezwzględnie uczestniczy przedstawiciel Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. 

 
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu  

5 dnia od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru. Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru w formie pisemnej.    

 
6. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów 
odbiorowych:  

 
a) wymaganych certyfikatów, aprobat, atestów, i deklaracji zgodności, które będą posiadały  

oznaczenie materiałów użytych do remontu np. numer faktury zakupu tych materiałów, 

b) wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez  Wykonawcę  

prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 

c) oryginału dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru, 

d) oświadczenia Kierownika Budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami, 
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e) protokołu końcowego odbioru wykonanych robót wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

  

 8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie  
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad - podpisany przez uczestników odbioru.  

 
 9. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  
     następujące uprawnienia: 

a) jeśli wady umożliwiają użytkowanie remontowanego budynku mieszkalnego zgodnie z jego 
przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej i technicznej 

b) jeśli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie remontowanego budynku mieszkalnego 
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi na koszt Wykonawcy oraz zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia 
szkody wynikającej z opóźnienia, 

c) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad, na koszt Wykonawcy 

d) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia - to Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie albo od umowy odstąpić,  

e) w przypadku drobnych usterek Zamawiający może dokonać odbioru i ustalić termin ich usunięcia 
w protokole odbioru końcowego, 

 
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych 
 
11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 
12. Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji, po zgłoszeniu gotowości do 

odbioru przez Wykonawcę i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem 
wad. 

 
13. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego. 

14. Strony ustalają 15 dni przed upływem okresu rękojmi za wady, że dokonają odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy. 

 
 

§ 11 
 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku nieprzystąpienia do realizacji przedmiotu Umowy, gdy Zamawiający utraci 

prawo do przyznanej przez Gminę dotacji, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę  
w wysokości wartości kwoty przyznanej dotacji.   

b) w przypadku opóźnienia, gdy Zamawiający utraci prawo do przyznanej przez Gminę dotacji, 
Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę w wysokości wartości kwoty przyznanej dotacji.   

c) z tytułu niezgodności z dokumentacją wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości 
brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

d) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu 
umowy określonej w § 3 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust 1 za każdy 
dzień opóźnienia,  licząc od dnia ustalonego na usuniecie wad, o których mowa w § 10 ust 8. 

f) za spowodowanie przerwy realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
0,05% wartości przedmiotu umowy w § 3 ust 1 umowy za każdy dzień przerwy. 

g) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust 1 umowy.  

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujący przypadkach: 
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2.1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
       w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust 1 umowy   

 
3. Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego . 
 
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

  Wykonawcy. 
 

 
§ 12  
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
 
1.1. Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia robót 

wynikających z harmonogramu wykonywania prac, określonej w § 2 ust 1.3 
 
1.2  Wykonawca zaniechał realizacji prac przedmiotu umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez 

okres dłuższy niż 14 dni. 
 
1.3  Zostanie ogłoszona upadłość, zajęcie majątku lub likwidacja firmy Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia. 
 
1.4  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ustawie 

Pzp. 
 

   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę zobowiązuje się w terminie 7 dni, od daty odstąpienia, 
do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.   

 
§ 13  

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

przedmiotu umowy, w wysokości 10% wartości umownej określonej w § 3 ust. 1 tj. …………..  zł.  
(słownie: …………….. złotych). 

 
2. Zabezpieczenie wniesione zostało w pełnej wysokości w formie ………………………. 
 
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  

przedmiotu zamówienia określonego w §  1. ust.1 oraz  pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 
jakości. 

 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone w następujących 

wysokościach i terminach: 
4.1 część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót (70%) w terminie  

do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. 
 
4.2 pozostała część (30 %) w terminie 15 dni po upłynięciu rękojmi za wady.   
 

2. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

3. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi 
zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania z umową. 
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§ 14  
 

WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI 
1. Na roboty objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:  

- na roboty budowlane 36 miesięcy,  
- na materiały zgodnie z gwarancją producenta. 
 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót. 
 
3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 3 dni od 

daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie 
uzgodnionym przez strony. 

 
4. Strony postanawiają przedłużyć okres rękojmi na czas 36 miesięcy liczony od dnia następnego po 

zakończeniu odbioru ostatecznego. 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad 
jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 5. 

6. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu 
umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 
 
 

§ 15  
 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd Właściwy dla miejsca siedziby    

 Zamawiającego. 
 
 

§ 16 
 

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 
 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagające dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu do umowy, mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w granicach nienaruszających  
postanowień art. 144 ust 1 ustawy Pzp. 
 
2. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu. 
 
 

§ 17 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.) 
wraz z przepisami wykonawczymi. 

 
2.  Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie.  
 
2.1 Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy.  
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące 
wyniknąć wskutek zaniechania. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz 
innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i 
formę ich utrwalenia i przekazania. 

 
5. Umowa została sporządzona w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwa) dla każdej  

ze stron. 
 
6. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 

6.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
6.2 Oferta Wykonawcy – Formularz oferty załącznik 1 do SIWZ, 
6.3 Projekt budowlany, 
6.4 Przedmiar robót  
6.5 Harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik 1 do Umowy), 
6.6 Wzór protokołu odbioru wykonanych robót,.  

 
 
 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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