
1. Zamawiający

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 ul. Miodowa 23
68-100 Żagań
tel. 68 478 22 11
e-mail: biuro@  zagantbs.pl
http;//www.zagantbs.pl
REGON: 971259849  NIP 924-16-84-766
KRS0000012473 Wysokość kapitału zakładowego: 9 052 500 zł

         Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00.
         

2. Tryb i przedmiot udzielanego zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro.

1) Podstawa prawna: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2015 r., nr 0
poz. 2164 –  tekst  jednolity z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp – Kodeks cywilny.

2) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, użyte jest pojęcie „ustawa pzp”, należy przez
to rozumieć ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiot zamówienia

Lokalizacja
Żagań, ul. Bema dz. nr 3616

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w Żaganiu, polegające na budowie budynku mieszkalnego, 

wielorodzinnego (24 mieszkania), czterokondygnacyjnego, przy ul Bema wraz z elementami infrastruktury technicznej i 
zagospodarowaniem terenu. Realizacja inwestycji dotyczy etapu VIIa.

Dane ogólne: 

1) powierzchnia użytkowa mieszkań 1207,3 m2

2) powierzchnia netto 1635,9 m2

3) powierzchnia całkowita 1991,5 m2

4) powierzchnia zabudowy 418,8 m2

5) kubatura 5755,01 m3

Opisz szczegółowy:

Konstrukcja i elementy przestrzenne
-ławy fundamentowe- żelbetowe, wylewane wg cz. konstr.
-ściany fundamentowe- murowane z bloczków betonowych gr 25cm
-ściany parteru i pięter –z bloczków silikatowych drążonych –( np. Silka lub równoważne) gr.24cm, na zapr. wg cz. konstr.
-ścianka kolankowa z bloczków silikatowych gr. 24cm
-nadproża i podciągi -prefabrykowane typu L-19, żelbetowe, wylewane (mieszkania naprzeciw kl. sch.) i stalowe
(piwnica-przy kl. sch.)
-stropy prefabrykowane, żelbetowe, kanałowe gr. 24cm
-stropy balkonów i loggii oraz daszek nad ostatnimi, skrajnymi balkonami -żelbetowe, wylewane, gr. 14-16cm, ze spadkiem
i kapinosem na obwodzie
-klatka schodowa-prefabrykowana, żelbetowa, spoczniki żelb. wylewane
-słupki loggii i słupki części wejściowej 40x25cm, żelbetowe, wylewane
-stropodach dwudzielny, z przekryciem z płyt korytkowych na ściankach ażurowych z cegły kratówki K1, gr. 12cm; od strony
wschodniej 90cm pas stropodachu pełnego
-ściany działowe mieszkań-płyty gipsowe promonta gr.8cm (kuchnie i łazienki- płyty impregnowane -zielone) układane na
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taśmie systemowej; przy ścianach i suficie ułożyć pas korka szer. 8cm i gr.3mm
-ściany działowe mieszkań w miejscach gdzie wiszą piecyki gazowe
-cegła pełna gr.12cm +tynk gipsowy obustronnie 1cm
-ściany działowe komórek lokatorskich –z bloczków silikatowych, drążonych gr.8cm; od poziomu +1,5m-ażurowe
-ściany działowe pozostałe w piwnicy–z bloczków silikatowychgr.12cm
-kanały wentylacyjne-z bloczków wentylacyjnych np.„Silka” 24x24x19cm, dostawianych na kondygnacji, którą obsługują
-omurowanie kanałów wentylacyjnych nad ostatnią kondygnacją w przestrzeni nieużytkowej-z cegły ceramicznej pełnej 
gr.12cm+ocieplenie wełną mineralną min. gr. 8cm z siatką i wyprawą; omurowanie kominów powyżej połaci dachowej –cegła
klinkierowa, spoinowana wg proj. kolorystyki
-kanały spalinowe typu Schiedel lub równoważne, murowane od poziomu posadzki piwnic, z czapą systemową.
-cokół wyłazu dachowego- z cegły ceramicznej pełnej gr.12cm+styropian 8,0cm+tynk na siatce
-czapy kominowe -żelbetowe, wylewane na budowie gr.8cm, zbrojone siatką Ø6#10x10, z kapinosem na obwodzie,
-rama nośna daszka nad wejściem -stalowa
Izolacje termiczne i akustyczne
-ściany zewnętrzne )-styropian (EPS70-040) 18cm + tynk akrylowy, do poziomu (–0,60m)
-ściany zewnętrzne w strefie ogrzewanej piwnicy -styropian ekstrudowany gr.12cm, do poziomu ław+ płytki ceramiczne do
poziomu gruntu; poniżej poziomu gruntu –folia kubełkowa
-ściana zewn. klatki schodowej ocieplona do poziomu terenu
-ściany szczytowe i kolankowe -od strony wewnętrznej -styropian 6cm+wyprawa na siatce
-ściany między mieszkaniem a klatką schodową- mieszkania na parterze- wełna min. gr. 8cm między rusztem stal C75+stg 
1,25cm
-ściany warstwowe wewn. zespołu pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy-styropian (EPS70-040) gr. 12cm
-stropodach dwudzielny -wełna mineralna 30cm (masa obj.do 60kg/m2)
-stropodach pełny –wełna min. twarda 25cm (np. Dachrock max.) (stosować naprzemienny uklad spoin)
-stropy międzypiętrowe styropian gr.4cm (EPS-T-30dB)
-podest klatki schodowej-styropian gr. 2cm (EPS T-24dB)
-strop nad piwnicą –od spodu –styropian gr.16cm+tynk mineralny
-posadzka na gruncie (pralnia, susz., wc)-styropian 10cm (EPS100-38)
-połączenie płyt loggii i balkonów z budynkiem przy pomocy elementów isokorb ze stali nierdzewnej.
-ocieplenie kominów wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu dwudzielnego i ponad dachem –wełna mineralna 6cm +tynk 
mineralny
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
-izolacja pozioma na ławach fundamentowych-2xpapa asfaltowa
-izolacja pozioma na ścianach pod stropem parteru-2x papa asfaltowa
-izolacja pionowa ścian fundamentowych-2xdysperbit na obrzutce cementowej (lub izolacja typu Superflex-10, bez obrzutki)
-izolacja pozioma posadzek na gruncie-1xpapa asfaltowa klejona do podłoża gruntowanego lepikiem asfaltowym
-izolacja posadzek łazienek i wc na piętrach-2xfolia pe
-izolacja loggii –warstwa wyrównawcza 0-6mm+folia płynna (np. Superflex D1), taśma narożna, klej elastyczny do płytek,
fuga elastyczna; aluminiowy profil okapowy
-dach-2xpapa termozgrzewalna z wywinięciem na ścianki kolankowe
-daszki nad wejściami –poliwęglan komorowy
-daszki płaskie poza ścianami kolankowymi -2xpapa termozgrz.
-daszki walcowe poza ścianami kolankowymi od zachodu i wschodu (przekrój K-K, L-L)-blacha cynk.-tytan gr.0,7mm na 
rąbek stojący
-daszek nad wykuszem na pn i pd ścianie szczytowej –blacha cynk-tytan
-na całym obwodzie budynku przy otworach wentylacyjnych w ściankach kolankowych-pas papy szer. 1m
-stropodach pełny –paroizolacja –papa asfaltowa, paroizolacyjna
-ściany warstwowe w piwnicy –po cieplejszej stronie przegrody
-paroizolacja z folii pe
-na stropie kanałowym nad pralnią i suszarnią -paroizolacja z folii pe
Tynki i okładziny
-tynki zewn.-mineralne, z malowaniem 60% elewacji farbami silikatowymi wg. proj. kolorystyki (typu Atlas, lub równoważne)
-cokół z płytek ceramicznych
-tynki wewn. -gipsowe, na stropach –tynki gipsowe gr. 1cm, spoiny między płytami szpachlowane na siatce z włókna 
szklanego
-ściany wózkarni i pom. na rowery, suszarni, pralni oraz w mieszkaniach kominy spalin.,nieosłon.płytą promonta–
cem.wap.gr.1,5cm,kat.III -w łazienkach, przy wannach i wc- farba akrylowa wanny z obudową z tworzywa lub stalową, 
emaliowaną
-ściana między mieszkaniem a klatką schodową- mieszkania na parterze- wełna min. gr. 5cm +stg 1,25cm na ruszcie stal.
-ściany i stropy elementów wylewanych (loggie i słupy) –szpachlowane
-ściany komórek lokatorskich w przestrzeni gosp. –nietynkowane
-tynk wewnętrzny na ociepleniu stropu parteru ze styropianu -mineralny
-tynk zewnętrzny na kominach spalinowych –cementowo-wapienny kat. III, gładki, gr. 2cm
Posadzki i podłogi
-pokoje- panele podłogowe +cokolik z listwy mdf



-łazienki , wc, przedpokoje, kuchnie- płytki ceramiczne +cokolik z płytek
-klatki schodowe, -płytki gres +cokolik z płytek gresowych
-zespół suszarnia, pralnia, wózki, rowery- posadzka cementowa zatarta na gładko +cokolik
-balkony-płytki gres, antypoślizgowe z cokolikiem
-posadzki piwnic- gładź betonowa
Stolarka okienna i drzwiowa
-okna trzyszybowe –z profili (min. 5-cio kokorowe) PCV z nawiewnikiem higrosterowalnym w każdym pokoju oraz kuchni
-drzwi wejściowe do budynku stalowe, (aluminiowe) z naświetlem na indywidualne zamówienie, samozamykaczem i zamkiem
elektromagn., szyby foliowane lub hartowane
-drzwi wewnętrzne –typowe, płytowe, gładkie, białe z ościeżnicami typowymi, stalowymi
-drzwi wejściowe do mieszkań –wzmocnione, o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. Rw-27dB
-wyłaz na dach –typowy o wym. min. 80x80cm w świetle Współczynnik U (pomieszcz mieszkalne) dla szyby ≤0,6W/m2K
dla okna≤1,0W/m2K
Malowanie
-w wózkarniach, rowerowniach, pralni z wc, suszarni, oraz na klatkach schodowych -lamperie olejne do wys.1,6m
-łazienki i wc –do wys. 2,0m malowane farbą akrylową, wyżej emulsyjną
-pozostałe powierzchnie ścian i sufitów malowane białą farbą emulsyjną
-elementy stalowe, balustrady, po oczyszczeniu zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie farbą olejną
-fragmenty elewacji-malowane farbami silikonowymi-patrz kolorystyka
Elementy wykończenia
-parapety zewnętrzne- z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm
-parapety wewn. -pcv
-obróbki blacharskie ścianek kolankowych i daszków -z blachy cynkowotytanowej gr.0,7mm
-balustrady schodów –stalowe, malowane na budowie, wys. 1,1m wg proj. wykonawczego -rys. 19
-zadaszenie części wejściowej –z poliwęglanu na konstr. Stalowej wg proj. wykonawczego -rys. 23
-zadaszenie nad wejściem z pochylnią –z poliwęglanu na konstr. stalowej, wg proj. wykonawczego -rys. 21
-zadaszenie nad balkonami ost. kondygnacji- poliwęglan na konstr. stalowej- wg proj. wykonawczego -rys. 22
-przed klatkami sch. i wejściem umieścić wycieraczkę 60x40cm (5 szt.)
-wokół obiektu wykonać opaskę z kostki betonowej szer.50cm, z 5% spadkiem od budynku
-pod wyłazem dachowym umieścić drabinę wyłazową stalową; drabinę wykonać z rury Ø48,3(g=2,9)-boki, rury O25(g=2,3)-
szczebliny, szerokość drabiny 50cm, odstęp szczeblin 30cm, l= 3,6m, drabinę usytuować 15cm od ściany
-z daszków poza ścianką kolankową i walcowych wodę sprowadzić za pomocą rynien i rur spustowych 7x7cm, zakończonych 
rurą drenażową i dołem chłonnym oddalonym od budynku min. 2,5m
-spadki w korycie dachowym kształtować za pomocą styropianu i zbrojonej warstwy betonu gr. min.4,0cm,(siatka z drutu gr.
3mm, oczka 10x10cm)
Wentylacja
Zaprojektowano wentylację grawitacyjną z bloczków wentylacyjnych „Silka”24x24x19,8cm. Na wszystkich kanałach 
wentylacyjnych II i III piętra należy zamontować nasadę kominową, obrotową Ø150 typu „Tulipan” z podstawą dachową. Przy
usytuowaniu wlotów wentylacji do kanału zaczynającego się nad stropem wentylowanego pomieszczenia (mieszkanie dla 
niepełnosprawnego) wykonać wanienki na skropliny wraz z obudową z płyt stg gr.1,25cm. Nad drzwiami wejściowymi do 
mieszkań umieścić nawiew kolankowy o przekroju 12x6cm zakończony obustronnie kratką.
Wyposażenie obiektu
-kuchnie: -zlewozmywak dwukomorowy, ze stali nierdzewnej, bez szafki i wsporników, kuchenka gazowa, 4-palnikowa z 
piekarnikiem elektrycznym, baterie naścienne
-łazienki bez osobnego wc: -ustęp kompaktowy stojący, umywalka 45cm, zawór do pralki, wanna –1,4m-1,7m, obudowa 
wanny ze stali lub tworzywa, baterie naścienne, piec gazowy wiszący
-łazienki z wc-j.w. bez ustępu kompaktowego
-wc:-ustęp kompaktowy stojący, umywalka 30cm
-łazienka na parterze dla osób niepełnosprawnych -umywalka dla niepełnosprawych, krzesełka prysznicowe, uchwyty i 
poręcze wg zestawienia pkt.3.15.
-pralnia z wc –wanna 150cm-2szt/1 pralnię, umywalka 45cm, umywalka 30cm, złączka do węża, zawór do pralki, stół 
60x70cm
-pomieszczenie gosp.- zlew 40cm, złączka do węża
Instalacje elektryczne
Budynek zasilany będzie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej S-8561 Żagań-ulica Bema-INSTEX.
-oświetlenie pomieszczeń gospodarczych -24/230V
-ogrzewanie pralni i suszarni –elektryczne z programatorem czasowym
-pralnie i suszarnie na oddzielnym liczniku elektrycznym
-pomieszczenia ogólnodostępne w piwnicy oraz sprzątaczki i konserwatora na liczniku administracyjnym
-gniazda TV-internet - w każdym pokoju
-gniazda telefoniczne w przedpokoju na ścianie
-instalacja telefoniczna oraz TV-internet z każdego mieszkania doprowadzona do głównej tablicy zainstalowanej w bloku 
energetycznym
-domofony -cyfrowe
-sygnał TV i internet do budynku doprowadza operator we własnym zakresie



-liczniki mieszkań 1-fazowe
-sterowanie oświetleniem zewnętrznym–za pomocą czujnika zmierzchowego
Projektowane instalacje elektryczne: wewnętrzna linia zasilająca mieszkania, oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacja siły
mieszkaniowej, domofonowa, telewizyjna kablowa, telefoniczna, dzwonkowa, instalacja ochrony od porażeń prądem i 
połączeń wyrównawczych, instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, odgromowa, oświetlenia terenów zielonych i dojść.
Instalacje sanitarne
Obiekt będzie włączony do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, i wodociągowej, przebiegającej wzdłuż wschodniej granicy 
działki. Odprowadzenie ścieków deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bema. Zasilanie obiektu w 
energię cieplną –indywidualne, dwufunkcyjne piece gazowe zlokalizowane w każdym mieszkaniu.
Projektowane instalacje sanitarne: -kanalizacja sanitarna, deszczowa, c.o., instalacja wody zimnej i ciepłej, gazowa.
Uwaga! -Wszystkie liczniki usytuowane na klatkach schodowych i korytarzu
Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Jedno mieszkanie dwupokojowe przystosowano dla osoby niepełnosprawnej. Mieszkanie to posiada osobne wejście od szczytu
od północy i dostępne jest za pomocą stałej, częściowo zadaszonej pochylni. Poziom parteru pozostałych mieszkań może być 
osiągany za pomocą platformy przyściennej lub gąsiennicowej typu TK-100.
Przy przejściach ulica -chodnik przewidziano obniżone krawężniki.

Uwaga! Wszędzie gdzie przy materiale wymieniono nazwę firmy lub producenta można zastosować materiał innej 
firmy o równoważnych lub lepszych parametrach.

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Pracownię 
Projektową ARTA z Zielonej Góry. Szczegółowy opis zadania stanowi Cześć II specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(w wersji elektronicznej), na która składają się: 

1) dokumentacja projektowa

2) projekt wykonawczy

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4) przedmiary robót

3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

• Wykonawca sporządzi zestawienie harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymogami banku kredytującego (Bank Gospodarstwa Krajowego).

• Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu, uporządkuje teren, i sporządzi 
dokumentacje powykonawczą.

• Wszystkie wyroby i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie 
wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej 

takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W 
przypadku użycia w dokumentacji projektowej nazw własnych lub typów materiałów Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie materiałów równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna materiały, które posiadają podstawowe 
parametry, nie gorsze niż produkty wskazane w dokumentacji projektowej.

• Wymagane przez Zamawiającego warunki wykonania zamówienia, prawa i obowiązki stron umowy w sprawie 
zamówienia publicznego określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 SIWZ.

• Kod i nazwa określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), stosowane w opisie przedmiotu zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane

    45211340-4 Domy wielorodzinne

3.  Dostępność dokumentacji projektowej opisującej szczegółowo przedmiot zamówienia:

• Dokumentację projektową zawiera  zamieszczona  na stronie internetowej Zamawiającego (www.zagantbs.pl) 
niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Ponadto na pisemny wniosek Wykonawcy, 
Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ wraz z dokumentacją projektową nieodpłatnie w formie 
elektronicznej na płycie CD lub w formie papierowej po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty jej powielenia 
(około 700,00 PLN). 

• Autor projektu – Pracownia Projektowa ARTA z siedzibą 65-120 Zielona Góra ul. Kokosowa 61 oraz 
Zamawiający zastrzegają możliwość wykorzystania kopii projektów przez Wykonawców wyłącznie w celu 
złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.



• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. nr 0, poz. 290 ze zmianami) i posiadające oznakowanie literą B, a w przypadku wymogu ustawowego 
również oznaczenie CE.

• Zaleca się Wykonawcom wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją  projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, dokonanie wizji lokalnej w terenie i zdobycie wszelkich innych 
informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

• Zamawiający informuje, że wszystkie materiały występujące w projekcie budowlanym, przedmiarze pod 
nazwą producenta zostały podane przykładowo. Mogą one być zastąpione innymi materiałami 
równoważnymi, pod warunkiem użycia materiałów o nie gorszych parametrach technicznych, aniżeli 
podane, z utrzymaniem zakładanej efektywności.

4.Termin realizacji zamówienia:
a) termin rozpoczęcia -  z dniem podpisania umowy,

b) termin zakończenia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom 

zgodnie  Załącznikiem nr 8.

5.Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. ustawy pzp i 
spełniający  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 2 ustawy pzp  oraz  spełniający szczegółowe warunki  udziału w 

postępowaniu:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
b)  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

Wykonawca musi spełniać następujący warunek  (w przypadku wspólnego  ubiegania  się dwóch  lub więcej  Wykonawców  o 
udzielenie  zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie).

Wykonawca powinien wykazać i udowodnić zrealizowanie przynajmniej 1 roboty budowlanej  w  rozumieniu ustawy z  dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo  Budowlane, w ramach której w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres  prowadzenia działalności jest krótszy – że w tym okresie wykonał z należytą starannością roboty budowlane, w zakresie
budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o kubaturze przynajmniej jednego nie mniejszej niż 5 000,00 m3 oraz 

wykazać, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

Wykaz robót budowlanych wykonanych z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem 
dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących  czy  zostały  wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga: 
W przypadku, gdy uprzednio wykonane przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane obejmują szerszy zakres prac od 
wymaganego w punkcie 5. SIWZ – Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ 
wyodrębnione  zostały  zakresy wykonanych robót  spełniających  wymagania  punktu  5. SIWZ, które Wykonawca wykonał w
ramach wielozakresowych zadań.
c) Dysponują  osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy) dysponować określonym poniżej 
personelem kierowniczym zdolnym do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia:

1) kierownik budowy (kierownik robót budowlanych) musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lat na stanowisku 
kierownika budowy (lub odpowiednio robót budowlanych) oraz  realizacje budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, o kubaturze min. 5 000 m3,

2) kierownik robót sanitarnych musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej co najmniej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych) i minimalne doświadczenie 



zawodowe: 3 lat na stanowisku kierownika budowy,
3) kierownik robót elektrycznych musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej co najmniej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania 
robotami budowlanymi co najmniej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych) i minimalne doświadczenie 
zawodowe: 3 lat na stanowisku kierownika budowy.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 
do SIWZ, zawierający informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi spełniać 
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia 
dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku, ale oceniane
będzie łączne spełnienie warunku):

1)  posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony 
złotych zero groszy). 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu  składania ofert.

2) posiadać aktualną, opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych zero groszy). 

a) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć opłaconą polisę, a 
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z treści 
samej polisy nie wynika, że polisa jest opłacona należy załączyć dokumenty potwierdzające opłacenie polisy. W 
przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem realizacji umowy, 
Wykonawca  na 14 dni przed upływem terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o 
kontynuacji ubezpieczenia,

           e) złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1  pkt 1-2 Pzp.

UWAGI:

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od  charakteru  prawnego 
łączącego  go z  nimi   stosunków.  Wykonawca  w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. (zaleca się, aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku 
jaki łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia). W 
sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, 
niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie 
zamówienia, taki dokument (zobowiązanie) musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w 
wykonaniu zamówienia).

2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za 
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.

3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.  SIWZ zostanie wykluczony  z 
udziału w postępowaniu.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane   
zgodnie  formułą  „spełnia –  nie  spełnia”,  w   oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 7 SIWZ.

5. Wykluczenie z postępowania.
• Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadkach określonych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych.
• Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe w szczególności, gdy 



Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, chyba że Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które 
mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody 
w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

       2. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone podmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego  potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert),

4)  aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

  UWAGI :

1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych 
podmiotów (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp), a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, to zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty również w odniesieniu do tych podmiotów,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa wyżej:
1) W ppkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie otworzono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu,

c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. a i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) lit.b, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 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. Terminy podane w pkt 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

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

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły  „spełnia – nie spełnia”, w oparciu 
o informacje zawarte w przedstawionych dokumentach lub oświadczeniach, wyszczególnionych w pkt 7 SIWZ. Z treści 

załączonych dokumentów musi   wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby 



jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

UWAGI:

1. Wymienione w pkt 7 SIWZ dokumenty lub oświadczenia muszą być załączone do oferty. Składane dokumenty mogą być 
przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być 
opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby podpisującej ofertę oraz napisem „za
zgodność z oryginałem”.

2. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 
93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których 
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 
przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Dokumenty i oświadczenia

Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie wskazanych przez Zamawiającego  dokumentów.
Dla udokumentowania spełniania wymaganych warunków, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 
uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 do  SIWZ,
2. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 - 2 ustawy pzp według załącznika nr 2 do SIWZ,
3. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy pzp  według  załącznika nr 3 do SIWZ,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24, ust. 11 ustawy pzp lub informacja o 
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ;

6. wykaz wykonanych robót budowlanych, tzn. rozpoczętych i zakończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty (rozpoczęcia i zakończenia) i miejsca wykonania według załącznika nr 5 do SIWZ wraz z 
dowodami wydanymi przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, określającymi czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone,

7. wykaz osób   odpowiedzialnych   za    kierowanie    robotami    budowlanymi    wraz   z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do
SIWZ,

8. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień według Załącznika nr 7 do SIWZ,

9. pisemne zobowiązanie, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów wraz z pełnomocnictwem lub innym 
dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego,

10. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie 
wymienioną/e w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy,

11. dowód wniesienia wadium ,
12. aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

13. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub      zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert), 

14. informację z banku  /spółdzielczej kasy oszczędnościowo–  kredytowej, w którym/ -ej    Wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową; wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu    składania ofert,

15. wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom – Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku nie korzystania z
Podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”

16. aktualną (ważną w dniu składania ofert), opłaconą polisę potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od 



odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w  tym  
produkcji   budowlano  -  montażowej), na sumę co najmniej 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych zero 
groszy). Jeżeli z treści samej polisy nie wynika, że polisa jest opłacona należy załączyć dokumenty potwierdzające 
opłacenie polisy. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem realizacji 
umowy, Wykonawca  na 14 dni przed upływem terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o 
kontynuacji ubezpieczenia.

Wykonawca może dołączyć dodatkowe dane i informacje, które uzna za niezbędne, w formie ponumerowanych załączników. 
Oferta powinna zawierać spis treści.
Oferta, która będzie niezgodna z ustawą pzp lub jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ zostanie odrzucona, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp.

Tajemnica przedsiębiorstwa
Zamawiający informuje, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty.

8. Cena oferty

1) Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ cenę netto, podatek VAT, cenę 
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o przedłożoną przez Zamawiającego dokumentację 
projektową, wiedzę z zakresu Prawa budowlanego, obowiązujące przepisy i normy oraz dodatkowe uwagi zawarte 
poniżej.

2) Wynagrodzenie wykonawcy określa się w formie ryczałtowej, która zawierać będzie łącznie cenę robót i innych 
świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania(m. in. opłaty za obsługę geodezyjną i wykonanie map 
powykonawczych, opłaty za utylizację oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

3) Ryczałtowa cena brutto podlegać będzie ocenie zgodnie z kryterium ceny.
4) Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie oferent. Załączony przedmiar robót należy traktować pomocniczo.
5) Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszty dodatkowe, wynikające z realizacji zadania w okresie zimowym lub 

w niesprzyjających warunkach pogodowych, koszty związane z przygotowaniem i likwidacją placu budowy oraz 
wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją robót, wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, a nie ujęte w przedmiarach inwestorskich.

6) Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru robót 
budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji, a Wykonawcą 
dokonywane będzie wyłącznie w PLN – nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych.

7) Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej netto i brutto wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie 
przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej lub 
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze robót, a wynikające z Prawa 
Budowlanego, Polskich Norm, sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały 
być wykonane na koszt własny wykonawcy, 
a w szczególności:
- zagospodarowanie placu budowy i urządzenie zaplecza budowy, wykonanie wszelkich prób i badań, 

8) Wszystkie ceny i wartości, które pojawiają   się   w  treści oferty należy podać w złotych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.

                                                                                                                                                                      
9.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki 

cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1) Współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą,

2) Każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt7 SIWZ,
3) Dokumenty , o których mowa w pkt 7. SIWZ powinny potwierdzać wspólne (łączne) spełnienie przez 

współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokumenty przedstawia jeden lub kilku 
współpartnerów,

4) Każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów jego dotyczących,



5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów,
Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
7) Wypełniając formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się 

na :”Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich 
współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów,

8) W przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich 
pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

10. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

11. Oferty wariantowe
           Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

12. Sposób przygotowania ofert 

1) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a ponadto ponosi wszelkie 

ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub terminie.
3) Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej załączone mogą być wykorzystane jedynie w celu 

sporządzenia oferty.
4) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani 

częściowych.
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6) Forma oferty:

a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką) w języku 

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę.,

c) Treść oferty musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
d) Wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej załączników) powinny być:

      - kolejno ponumerowane, ułożone w kolejności określonej w punkcie 7. SIWZ,
          - spięte w sposób uniemożliwiający ich wypadanie,
         - podpisane przez osobę wymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji  albo  

upoważnioną  przez  wyżej  wymienioną osobę do podpisania oferty (w tym ostatnim przypadku do 
oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty – podpisane przez osoby figurujące w rejestrze lub 

ewidencji), 
     - ponadto każda ze stron kserokopii dołączonych do oferty musi być poświadczona
     za zgodność z  oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone  podpisem 

osoby podpisującej ofertę,  pieczątką firmową lub imienną osoby podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z 
oryginałem” oraz datą), 

- wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez osobę 
podpisującą ofertę,
e) Oferta  powinna zawierać spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej skład. 

13. Termin związania ofertą.

1) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 13.2)  nie powoduje utraty wadium.
4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

14. Wadium

1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 PLN  (słownie: sześćdziesiąt 
tysięcy złotych zero groszy) zgodnie z art. 45 ust. 6 pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

2) Wadium  musi być wniesione  przed  upływem terminu składania ofert, zaś do oferty należy załączyć dokument 



potwierdzający jego wniesienie. 
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytującej z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275  - tekst jednolity z 
późn. zm.).

4) Miejsce wniesienia wadium.
a) miejsce wniesienia wadium w formie pieniądza: 

Bank: BZ WBK o/ Żagań, 
na rachunek Nr 57 1090 2558 0000 0006 4001 3842 z dopiskiem:

                    „wadium - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”
Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli kwota określona w pkt. 14.1) znajdzie się na powyższym 
rachunku Zamawiającego najpóźniej do terminu składania ofert, tj. do dnia 17.08.2017 r. do godz. 9.00

b) miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie:
- w przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie, o której mowa w pkt. 14.3) a)-e) SIWZ, 
Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału dokumentu potwierdzającego jego wniesienie.
5) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten musi zawierać 

następujące zapisy:
a) dane gwaranta,
b) gwarancję niezwłocznego wypłacenia Zamawiającemu całej kwoty, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:
1)  odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3)  gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) gwarancję niezwłocznego wypłacenia Zamawiającemu całej kwoty, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie,

d) gwarancję niezwłocznego wypłacenia całej kwoty na okres związania ofertą, określony w pkt. 13.1) SIWZ,
e) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną pieczątką).
6) Zwrot wadium:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp,

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy,

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert,

d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
pkt. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 

e) 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.

7) Przepadek wadium:
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa  w art. 24, ust. 11 pzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

b) 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, zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. Opakowanie oferty

- Ofertę (wraz z załącznikami)  należy  umieścić w zamkniętej kopercie.
- Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych 
wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.



Koperta  będzie   zaadresowana   na   adres   Zamawiającego podany w pkt. 1.SIWZ, i posiadać oznaczenia jak niżej:

Poza podanymi oznaczeniami, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy,  aby można było ofertę złożoną po 
terminie zwrócić bez jej otwierania.

16.  Składanie ofert

            1)  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Żaganiu, ul. Miodowa 23, 68-100 Żagań w sekretariacie, w terminie do dnia 22.09.2017 r. do godziny 9.00

            2)  Za moment  złożenia  oferty  uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Zamawiający 
niezwłocznie zwraca ofertę, która  została  złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp,

3) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym 
miejscu,

4) Zamawiający   informuje,  iż  zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie 
Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona,

5) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”,

6) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy  pzp   Wykonawca   nie   może   zastrzec   informacji,  o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy pzp.

17. Zmiana lub wycofanie oferty:

1)  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie przed 
upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego 
pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 15 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku 
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ….”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty 
koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty.

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga 
złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o 
wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 15 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem 
„WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

18.Otwarcie ofert.

1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 22.09.2017 r. o godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego:
       Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu, ul. Miodowa 23, 68-100 Żagań – Gabinet 

Prezesa Zarządu.
2) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.,
3) Bezpośrednio   przed   otwarciem   ofert   Zamawiający   poda   kwotę,   jaką   zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,
4) Podczas  otwarcia  ofert  podaje się dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy pzp oraz odnotuje w protokole:  nazwę    

Nazwa i adres Wykonawcy:                                                 
      (np. pieczątka) 

Żagańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. z Żaganiu, 
ul. Miodowa 23, 68-100 Żagań

                                         

OFERTA:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

Nie otwierać przed dniem 22.09.2017 r. przed godz. 10.00



(firmę)   oferenta,   którego   oferta   jest  otwierana wraz z adresem, a także informacje dotyczące ceny   oferty,   
terminu  wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane,

5) W przypadku, gdy  Wykonawca nie był obecny  przy otwieraniu ofert,  na  jego  pisemny wniosek, Zamawiający  
prześle  mu  wyżej  wymienione   informacje   dotyczące  ofert, które zostały otwarte,

6) Nie  dopuszcza  się   prowadzenia  negocjacji   między  Zamawiającym, a Wykonawcą dotyczących  złożonej  oferty 
oraz dokonywania jakiejkolwiek  zmiany w treści  złożonej oferty,

7) Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poinformuje  o  otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany te zostaną 
odczytane wraz z ofertami, których dotyczą,

8) Podczas   otwarcia   ofert  Zamawiający udzieli informacji o ofertach wycofanych, oferty te nie będą otwierane.

19. Ocena ofert:

1) W pierwszej kolejności każda z ofert podlegać będą ocenie formalnej, a następnie przeprowadzana będzie  ocena   
spełnienia  przez  Wykonawcę   warunków    udziału   w postępowaniu zgodnie z pkt 5 SIWZ,

2) Zgodnie z art. 24 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ich wykluczenia, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy
pzp,

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym,   a   Wykonawcą  negocjacji  dotyczących     
złożonej   oferty    oraz    z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,

4) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
5) Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w punkcie 20. SIWZ. 

20. Kryteria oceny ofert.
  
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i

sposobu oceny ofert.
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:

a) Cena ryczałtowa oferty brutto „C” - 60 %

Punktacja za kryterium: cena ryczałtowa oferty brutto „C” zostanie obliczona wg wzoru:

                           cena ryczałtowa oferty brutto najniższa 

„C” = -------------------------------------------------------------- x 100 x 60 %

              cena ryczałtowa oferty brutto badanej oferty

b) Okres gwarancji jakości „G” - 40 %

Punktacja za kryterium: „Okres gwarancji jakości G” zostanie obliczona wg wzoru:

                               Okres gwarancji badanej oferty*

„G” = ------------------------------------------------------------ x 100 x 40 %

                     Najdłuższy okres gwarancji **

* minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy niż 48 m-cy (należy podać w miesiącach)

** 48 miesięcy

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 48 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie 48
miesięcy gwarancji. Oferta z propozycją gwarancji poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona.



2) Ilość uzyskanych punktów w ocenie oferty stanowi sumę punktów za poszczególne kryteria: „C” + „G”.

3) Maksymalna  ilość  punktów  jaką  może  uzyskać  oferta  wykonawcy  wynosi  100,00  punktów.  Punkty  wylicza  się  z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Najkorzystniejszą ofertą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów („C”+ „G”).

5) W sytuacji,  gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  z  uwagi  na to,  że dwie lub więcej  ofert
przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  Wykonawcy nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2 .Łączną ocenę punktową stanowi suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów. Jeżeli Zamawiający 
nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na taką samą liczbę przyznanych punktów, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wyższych cen, dłuższego terminu wykonania zadania niż 
zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

21. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89  ust.1 ustawy Pzp,

22. Unieważnienie postępowania:
1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 93 ustawy 

pzp.

2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, 
którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 
ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.

3) Zamawiający udostępnia informacje o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, na stronie 
internetowej. 

23.Udzielenie zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie 
pzp oraz w niniejszej  SIWZ i została oceniona jako  najkorzystniejsza  (uzyskała  najwyższą  liczbę    punktów)  w   oparciu   
o   podane   w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert .

24. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

1) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy pzp. 
2) Spośród wszystkich nie odrzuconych ofert, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana  ta oferta, 

która uzyska największą ilość punktów. 
3) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli zostanie złożona 

co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
4) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
terminie ofert dodatkowych.

5) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.

6) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi niezwłocznie i jednocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej i 
na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

7) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,



d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

25. Formalności w celu zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego

1) Zawarcie umowy nastąpi w terminie wynikającym z przepisów art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp, nie później jednak niż 
przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, ściśle wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, z 
uwzględnieniem danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

3) Umowę przygotuje Zamawiający.
4) Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 
5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

a) Kopię aktualnej (ważnej w dniu składania ofert), opłaconej polisy potwierdzającej, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   działalności, w tym produkcji budowlano - 
montażowej związanej  z przedmiotem zamówienia, na sumę co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie dwa miliony 
złotych zero groszy). Jeżeli z treści samej polisy nie wynika, że polisa jest opłacona należy załączyć dokumenty 
potwierdzające opłacenie polisy. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed 
zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca  na 14 dni przed upływem terminu, ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia,
b) Harmonogram rzeczowo- finansowy,
c) W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający 

przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców,
d) kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają 

wymagania określone w pkt. 5. 1) c) SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób 
do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 tekst jednolity z późn. 
zmianami),

e) kosztorys ofertowy i szczegółowy w formie papierowej i na płycie CD.
6) Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7) Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia  umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający żąda 

wniesienia w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2) Wysokość zabezpieczenia:

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).
3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy pzp może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku  następujących formach:
a)  pieniądzu,
b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytującej, 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. 6 ust. 5 pkt 2 stawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.)
4) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być 

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
a)  nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie 
ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
c) kwotę gwarancji lub poręczenia,
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
e) nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub 
poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca 
nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”,
f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez
Wykonawcę (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też potwierdzenia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez  
Beneficjenta  gwarancji  lub  poręczenia  roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii 
biegłego lub  uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez 



Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia 
rozmiarów szkody,
5) zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 
BZWBK O/Żagań 57 1090 2558 0000 0006 4001 3842

 z dopiskiem: „zabezpieczenie wykonania budynku wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym,
7) Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,
8) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
a). 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni d dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należyte wykonanie,
b). 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
            9) Zmiana formy zabezpieczenia:

a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie,

b) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.

27. Sposób porozumiewania się z wykonawcami
    
       Zaświadczenia, wnioski, oświadczenia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za 
potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

28. Udzielanie wyjaśnień  

1) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przekaże 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, 
chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2) W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 
Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

3) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli niezbędny jest dodatkowy czas na  wprowadzenie  zmian  w  
ofertach,   wynikających  ze zmiany treści SIWZ i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz na 
stronie internetowej.

4) Zaświadczenia, wnioski, oświadczenia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za 
potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienia, wnioski, oświadczenia  oraz  informacje  przekazane  za   pomocą   faksu 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie.

5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień 
publicznych.

6) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiera załączniki wg rozdziału. 
7) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ jest:

               

Prezes Zarządu Żagańskiego TBS – Piotr Kowalski e-mail prezes@zagantbs.pl tel. 68 478 22 11

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00.

29. Środki ochrony prawnej (odwołania i skargi)

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp przysługują  środki ochrony prawnej w postaci odwołania i 
skargi do sądu, opisane w dziale VI ustawy pzp. 

30.  SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Integralną częścią niniejszej SIWZ są wymienione poniżej załączniki:
Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy                                                                                 

mailto:prezes@zagantbs.pl


Załącznik nr 2  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu           
Załącznik nr 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy               
Załącznik nr 4  - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej                                 
Załącznik nr 5  - Wykaz robót budowlanych                                                                      
Załącznik nr 6  - Wykaz osób kierujących robotami                                                          
Załącznik nr 7  - Oświadczenie o uprawnieniach  osób  kierujących  robotami                 
Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom                                                           
Załącznik nr 9 -  Wzór umowy                                                                                                                                              
Załącznik nr 10 - Projekt budowlany 
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

 Żagań, dnia  23.08.2017 r.

                                                                                                                      ZATWIERDZAM:

                                                                                              PREZES ZARZĄDU – Piotr Kowalski



Załącznik Nr 1

..........................................................                        
         (Nazwa i adres Wykonawcy,

                numer telefonu/fax)

                                                          
Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 ul. Miodowa 23
68-100 Żagań
tel. 68 478 22 11
e-mail: biuro@  zagantbs.pl
http;//www.zagantbs.pl
REGON: 971259849  NIP 924-16-84-766
KRS 0000012473 

   Wysokość kapitału zakładowego: 9 052 500 zł

FORMULARZ OFERTOWY
  

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, składamy 
ofertę na:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”
Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia wynosi brutto:

Zakres
robót

Cena
netto

Kwota podatku VAT
Cena
brutto

Razem budynek, 
uzbrojenie
i urządzenie
terenu.
Razem słownie cena
netto:
Razem słownie cena
brutto:

Niniejszą ofertę składamy:
w imieniu własnym* / jako pełnomocnik podmiotu składającego ofertę wspólną:* 
………………………………………………………………………..……………........................................
………………………………………………………………………..……………........................................                 
(podać dane lidera podmiotu składającego ofertę wspólną)
Na wykonane roboty budowlane udzielamy zamawiającemu gwarancji jakości na okres ………... miesięcy, licząc bieg okresu 
gwarancyjnego od daty uzyskania decyzji PINB pozwolenia na użytkowanie obiektu..
Ponadto oświadczamy, że:

1. Zamówienie wykonamy w terminie: …………...…………… miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Zamówienie wykonamy w całości bez udziału podwykonawców* / zamierzamy powierzyć podwykonawcom do 

wykonania części zamówienia wykazane w załączniku nr 8*.
3. Potwierdzamy wniesienie wymaganego wadium w wysokości ……………………..……… PLN                     

(słownie: ….. …………………………...................................................………………............złotych …./100) w 
formie ...............................……………………………………………...…..……..……w dniu …………………..

4. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę ………..... PLN 
(słownie złotych:..........………………………………....................................………………….………………………).

5. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz przedmiotem zamówienia i na tej podstawie oferujemy wykonanie 
zamówienia bez zastrzeżeń i z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymaganiami i w zakresie określonym 
dokumentacją projektową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz za cenę ryczałtową podaną w ofercie.

6. Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

7. Akceptujemy treść warunków umownych określonych w załączonym do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wzorze umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści 
określonej we wzorze umowy.

8. Wraz z ofertą składamy wyszczególnione w spisie treści dokumenty wymagane na zasadach określonych w SIWZ.

mailto:sekretariat@ktbs.zgora.pl


9. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i
dokumentów zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr .........................................

10. Wykazanie zasadności zastrzeżenia w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....

11. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ........ kolejno 
ponumerowanych stronach.

……………………………………
              (miejscowość i data)                    
                                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

                                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu)
_____________________________________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 2 
    

                                                              Załącznik do umowy na:
                                                            „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa

przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”
                                            

...........................................................................
             (Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., nr 0 poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: 

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

ja/my  (imię nazwisko) ………………………………………………………………………..………………………….....
...........................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa i adres Wykonawcy) ..........................................................................................................
…………………………………………………………….………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam/ my, że spełniam / my warunki 
dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………
              (miejscowość i data)                    
                                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

                                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu)
_____________________________________________________________________________________________



Załącznik Nr 3 
                                                                                                                                                                                                            
                                                              Załącznik do umowy na:
                                                             „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa 

przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

...........................................................................
             (Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA,
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., nr 0
poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: „Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

ja/my  (imię nazwisko) ………………………………………………………………………..………………………….....
...........................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa i adres Wykonawcy) ......................................................................................................
…………………………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam/ my, że nie podlegam/ my 
wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., nr 0 poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.).

      ……………………………………
                     (miejscowość i data)  

                                                                             Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

                                                                             Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu)



Załącznik Nr 4 
                                                                                                                                         
                                                              Załącznik do umowy na:
                                                             „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa 

przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

INFORMACJA
składana na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., nr 0 poz. 2164 - tekst jednolity z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: „Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”
ja/my  (imię nazwisko) ………………………………………………………………………..………………………….....
...........................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę   (nazwa i adres Wykonawcy) .................................................................................................
…………………………………………………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
informuję/ my, że Wykonawca, którego reprezentuję:
- nie należy do grupy kapitałowej ,
- należy do grupy kapitałowej 1 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o 
której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., nr 0 poz. 2164 
- tekst jednolity z późn. zm.). i poniżej składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, podając nazwę, 
adres*:
1.……………………………………………………………………………………………..
2.…………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

      ……………………………………
                     (miejscowość i data)  

                                                                             Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

                                                                             Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu)
_____________________________
1 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.
zm.) jest 
  mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni 
  lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.



Załącznik Nr 5

                                                              Załącznik do umowy na:
                                                             „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa 

przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

                                                                                                                   
...........................................................................
             (Nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: „Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

przedstawiam/ my:                                                                                                                              
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dowodów 3 wydanych  przez 
podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

Lp.
Rodzaj (przedmiot) 
zamówienia

Wartość robót
w zł 

Data
rozpoczęcia
i zakończenia

Miejsce 
wykonania 
przedmiotu 
zamówienia

Uwagi5

Należy szczegółowo wypełnić tabelę, gdyż informacje w niej zawarte będą stanowić podstawę do oceny spełnienia wymogu w
zakresie doświadczenia zawodowego. W razie takiej potrzeby informacje należy podać na dalszych stronach niniejszego 
załącznika.

……………………………………
              (miejscowość i data)  

                                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

                                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu)

3Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa SIWZ,
4 Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1. SIWZ,
5 W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy wpisać   
„zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania 
  wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,  
  spełniające wymagania pkt 5.1.  SIWZ



Załącznik Nr 6 

                                                              Załącznik do umowy na:
                                                              „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa 

przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

 
...........................................................................
             (Nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: „Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

przedstawiam/ my:                                                                                                                                                                             
WYKAZ  OSÓB,
które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

L.p. Stanowisko
(zgodnie z wymogami 
SIWZ)

Nazwisko i imię
Posiadane 
kwalifikacje
(uprawnienia, 
dane dot. decyzji 
o nadaniu 
uprawnień, data 
nadania)

Informacje na temat 
doświadczenia
(ilość lat, wykonane 
inwestycje – nazwa, 
czas realizacji, 
funkcja) 

Informacje
o sposobie 
dysponowania  osobą *

 wskazanie formy, np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa współpracy, itp.

      ……………………………………
                     (miejscowość i data)  
                                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

                                                                             Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we 
właściwym upoważnieniu)
                      



Załącznik Nr 7 
                                                           Załącznik do umowy na:
                                                          „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa 

przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

...........................................................................
             (Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O  UPRAWNIENIACH  OSÓB  KIERUJĄCYCH  ROBOTAMI

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: „Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

ja/my  (imię nazwisko) ………………………………………………………………………..………………………….....
...........................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa i adres Wykonawcy) ..........................................................................................
…………………………………………………………….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam/ my, że wskazane w formularzu wg 
załącznika nr 6 do SIWZ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane w 
pkt 5.1. SIWZ.  

……………………………………
              (miejscowość i data)                    
                                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

                                                                              Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu)



Załącznik Nr 8 
                                                            Załącznik do umowy na:
                                                             „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa 

przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

                                                                                                                                
...........................................................................
             (Nazwa i adres Wykonawcy)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: „Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. Bema w Żaganiu dz. nr 3616”

przedstawiam/ my:                                                                                                                                                                             

WYKAZ  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,
KTÓRE  WYKONAWCA  POWIERZY  PODWYKONAWCOM
zgodnie z art. 36a ustawy pzp.

Lp.
Powierzane czynności –
zakres robót

Wartość
powierzonych 
robót

1.

2.

3.

                    
     

      ……………………………………
                     (miejscowość i data)  

                                                                             Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

                                                                             Podpisano (imię, nazwisko i podpis)………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu)
                                             



Załącznik Nr 9
                                                                                                                   

UMOWA - WZÓR

zawarta w dniu ............................ 2017 roku w Żaganiu, pomiędzy:
Żagańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu ul. Miodowa 23; 68-100 Żagań
REGON: 971259849  NIP 924-16-84-766
KRS 0000012473 Wysokość kapitału zakładowego: 9 052 500 zł, którą reprezentuje: 
Piotr Kowalski - Prezes Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
........................................................................................................................................................,  
z siedzibą w ........................................................................................., podmiotem wpisanym 
do  ........................................................................................................................................................, 
posiadającym REGON .................................., NIP ............................................, 
kapitał zakładowy ..............................................., 
którego reprezentuje/-ją: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

§ 1
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., nr 0, poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap VIIa przy ul. 
Bema w Żaganiu dz. nr 3616”
1. Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi/z udziałem podwykonawców: (w przypadku udziału 

podwykonawców wskazać ich zgodnie z ofertą, podając zakres i wartość robót powierzonych do wykonania każdemu 
podwykonawcy).

§ 2
1. Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:
- termin rozpoczęcia –  w dniu podpisania umowy,
- termin zakończenia  – …………… miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

stanowiących przedmiot umowy.

§ 3
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy. 

§ 4
Zamawiający ustanawia następujących inspektorów nadzoru:

a) Pani  ........................................................... - inspektor nadzoru - główny,
b) Pan /i …………………………………….. - inspektor nadzoru robót elektrycznych,
c) Pan/i ……………………………………… - inspektor nadzoru robót sanitarnych.

1. Nadzór autorski pełnić będzie autorskie Biuro Projektów stosownie do potrzeb.
2. Zakres działania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290, ze zm.).

§ 5
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

a)  kierownik budowy 
Pan/i ......................................................................tel. kontaktowy...…...................................
posiadający uprawnienia budowlane nr ..................................................................................
w specjalności .........................................................................................................................
przynależność do izby……………………………………………..........................................
zamieszkały w .........................................................................................................................

b) kierownik budowy robót sanitarnych
Pan/i ......................................................................tel. kontaktowy...…...................................
posiadający uprawnienia budowlane nr ..................................................................................
w specjalności .........................................................................................................................



przynależność do izby……………………………………………..........................................
zamieszkały w .........................................................................................................................

c) kierownik budowy robót elektrycznych
Pan/i ......................................................................tel. kontaktowy...…...................................
posiadający uprawnienia budowlane nr ..................................................................................
w specjalności .........................................................................................................................
przynależność do izby……………………………………………..........................................
zamieszkały w .........................................................................................................................

Zakres działania i kompetencje kierowników budowy - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

§ 6
1. Zamawiający wraz z placem budowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy, pozwolenie na budowę oraz dokumentację 

projektową w jednym komplecie.
2. Przekazany plac budowy podlega w okresie realizacji robót stałej ochronie oraz ubezpieczeniu przez Wykonawcę od 

następstw kradzieży, pożaru, klęsk żywiołowych, zniszczenia wykonanych robót itp. na sumę ubezpieczenia równą 
wynagrodzeniu umownemu, określonemu w § 10 ust. 3. Firma ubezpieczeniowa, zakres oraz warunki ubezpieczenia 
podlegają akceptacji Zamawiającego. Umowa dotycząca ubezpieczenia budowy musi zostać zawarta w terminie 2 tygodni 
od daty przyjęcia placu budowy, a oryginał polisy zawierającej cesję na rzecz Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie 
przekaże Zamawiającemu, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Jednocześnie 
nie dotrzymanie terminu ubezpieczenia budowy upoważnia Zamawiającego do niezwłocznego ubezpieczenia budowy na 
koszt Wykonawcy w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie oraz kompleksowej analizy dokumentacji projektowej 
inwestycji wraz z techniczno-organizacyjnymi warunkami realizacji, nie wnosząc uwag. 

4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta cenowa Wykonawcy w wersji papierowej i na płycie CD.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie przestrzeganie określonych przepisami warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy w trakcie organizacji i wykonywania robót budowlanych, transportu, pracy sprzętu itp.
2. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej w terminie do 2 dni od daty podpisania 

umowy, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (plan BIOZ) z uwzględnieniem specyfiki i 
warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego, w celu umożliwienia zawiadomienia 
przez Zamawiającego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.

3. Wykonawca zabezpiecza na własny koszt obsługę geodezyjną budowy, przeprowadzenie wymaganych pomiarów, prób, 
odbiorów, wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej w ramach ustalonego wynagrodzenia.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i 
wykonywanych robót, które naprawi na swój koszt. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym 
staraniem i na koszt własny, ewentualnych innych szkód powstałych z jego winy w związku  z realizacją umowy.

5. Wykonawca ponosi koszty zasilania budowy w energię elektryczną i wodę. 

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych 

zgodnych z projektem, SIWZ, KNR i Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
aprobatami, certyfikatami oraz zasadami wiedzy prawnej i technicznej obowiązującymi w budownictwie. 

2. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, obsługę oraz materiały 
wymagane do zbadania jakości robót. Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

3. Wszystkie próby i badania wynikające z warunków technicznych, norm i przepisów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest wykonywać na bieżąco, bez dodatkowego zlecenia na własny koszt, a wyniki i protokoły przechowywać 
na terenie budowy i okazywać je Zamawiającemu. Wszelkie konsekwencje wynikające z nie wykonania w terminie ww. 
prób i badań ponosi Wykonawca do rozbiórki elementu robót włącznie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do poleceń inspektora nadzoru oraz organów nadzoru budowlanego.
5. Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom przez właściwych inspektorów nadzoru w terminie do 5 dni od 

daty zgłoszenia, przez kierownika budowy (robót), gotowości do ich odbioru wpisem do Dziennika budowy. Jeżeli 
Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegające zakryciu 
i zanikające, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

§ 9
1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z udziałem Podwykonawców:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o 

podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta pomiędzy Wykonawcą, a 



innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
Podwykonawcami.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz innych podwykonawców i ich 
dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu zamówienia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, o której mowa w ust.2., nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 14 dni przed przewidywanym dniem jej 
zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w ust. 5, 
niespełniającego wymagań ust. 4 i 12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym 
mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym uważa się za akceptacje projektu umowy przez 
Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust.7, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 4 i 12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, o której mowa w ust. 7 w terminie, o 
którym mowa w zadaniu poprzedzającym uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy, o której mowa w § 10 ust. 1, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo przekracza 50.000 zł.

10.  Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 9 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. h).

11.  Postanowienia ust. 4-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie zmiany dotyczące 
umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi 
Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec 
Zamawiającego, o którym mowa w § 15 ust. 1.

13. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 
jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników.

14. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca, zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94, ze zmianami), wyznaczy koordynatora sprawującego  nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 
pracowników zatrudnionych w  tym samym miejscu.

§ 10
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie netto .............………................PLN 
(słownie:……………...................………….................................................................................................... złotych).

2. Do wyżej wymienionego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług rozliczany i specyfikowany 
wg obowiązujących w tym zakresie przepisów w momencie wystawienia danej faktury. 

3. Łącznie wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi brutto ..................…….............. PLN                   
(słownie: …………………………………………………........................................…………............................. złotych).

4. Strony oświadczają, że są podatnikami VAT.
5. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki 

Wykonawcy niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji, wynikające wprost
z SIWZ wraz z załącznikami, jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

6. Nieoszacowanie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu zamówienia może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w niniejszym paragrafie.

7. W sytuacji zaistnienia wcześniej niemożliwej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności wykonania robót, 
których oddzielne wykonanie z przyczyn technicznych lub gospodarczych wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 
wysokich kosztów lub w przypadku, gdy wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową jest uzależnione od 
wykonania robót dodatkowych, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności. Zamawiający może zlecić wykonanie 
takich robót wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego.

§ 11
1. W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności wprowadzenia 



zmian niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian 
zakresu rzeczowego lub rodzaju robót według wyprzedzających decyzji Zamawiającego lub na podstawie zapisów w 
protokole konieczności, z ewentualną odpowiednią korektą wynagrodzenia.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo do zmian w dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma 
obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających z tej zmiany po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z 
Zamawiającym zmiany ustalonego wynagrodzenia.

3. Gdy zmiana w dokumentacji projektowej spowoduje konieczność zaniechania części robót (niewykonanie ich w trakcie 
umowy), Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania za nie wynagrodzenia. 

§ 12
1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu wraz z pozwoleniem na 

użytkowanie wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po stwierdzeniu zgodności wykonanych 
robót z dokumentacją projektową, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem budowy oraz umową, 
protokołami konieczności i zasadami sztuki budowlanej. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy.
3. Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie w terminie ustalonym przez strony w ciągu 14 dni od zgłoszenia. W 

czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności inspektorzy 
nadzoru oraz kierownik budowy i kierownicy robót. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa 
budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą z naniesionymi w toku realizacji  zmianami,  pisemne oświadczenie 
kierownika budowy o zakończeniu robót, kartę gwarancyjną, protokoły prób, badań i sprawdzeń oraz.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru. 

6. Za  datę  zakończenia i odbioru przedmiotu umowy, uważać się będzie datę otrzymania od Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

7. Od daty odbioru  przedmiotu umowy rozpoczyna się bieg …………. miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na 
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty budowlane.

§ 13
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi:

a) w trzech transzach:
- poziom „0”
- stan surowy zamknięty + instalacje wewnętrzne + uzbrojenie terenu
- roboty wykończeniowe wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu
płatnych fakturami przejściowymi wystawianymi za roboty wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru,

b) fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego, którą Wykonawca przedłoży najpóźniej w 
ciągu 14 dni po odbiorze końcowym,

c) wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone pierwszymi dwoma fakturami przejściowymi nie przekroczy 75% umownej   
wartości robót. Pozostała należność płatna będzie po odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych usterek lub wad 
stwierdzonych przy odbiorze,

2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez inspektora nadzoru  protokół  odbioru  elementów  robót,  
sporządzony zgodnie z zakresem wykonanych robót. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur   przejściowych oraz faktury końcowej w terminie do 14 dni od dnia ich 
dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z konta bankowego Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności dokumenty przelewów bankowych 
dokonane przez Wykonawcę i kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty 
budowlane, dostawy, usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

5. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4 Zamawiający:
a) wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty,
b) poinformuje wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy i wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 10 dni od dnia doręczenia tej informacji,

c) uprawniony jest do naliczenia kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit g). 

§ 14
1. Wykonawca zapłaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego ustalonego w § 10 ust. 3:

a) w wysokości 0,1 % z tytułu niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy  ustalonych w § 2, za każdy 
dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,1 % z tytułu nie usunięcia w wyznaczonym terminie usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, za każdy dzień zwłoki,



c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązanie umowy z jego winy, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

d) za brak zapłaty lub za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 9 ust. 4, ustalonego w umowie o podwykonawstwo, w 
wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 10 ust. 3,

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub za każdy dzień zwłoki w stosunku 
do ustalonego zgodnie z § 9 ust. 5 terminu w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto., o którym mowa w § 10 
ust. 3,

f) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 9 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 10 ust. 3,

g) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 13 ust. 4 liczonym od dnia doręczenia 
faktury, o której mowa w § 13 ust. 1 w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 3,

h) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu czynności, o której mowa w § 9 ust. 10, liczonym od dnia określonego w 
wezwaniu w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 3,

i) za zawarcie umowy przez Wykonawcę  z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,02 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego ustalonego w § 10 ust. 3:
a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, bądź rozwiązanie umowy z jego winy w 

wysokości 10 %, przy uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w § 18 ust. 4.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 15
1. Na wykonane roboty budowlane oraz użyte do budowy materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres

…………………………. miesięcy od daty odbioru i przyjęcia przedmiotu umowy do użytkowania.
2. Wykonawca  jest odpowiedzialny  za wady i  usterki powstałe  (ujawnione) w  okresie gwarancji i rękojmi na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

§ 16
1. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach i usterkach przedmiotu umowy w ciągu 14

dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w stosownym 
protokóle lub zawiadomieniu. W sytuacji powstania awarii spowodowanej niewłaściwym wykonawstwem, Wykonawca 
dokona jej likwidacji lub usunięcia niezwłocznie, nie później jak w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia pismem, faksem lub 
telefonicznie przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad (załatwieniu 
reklamacji) w ciągu 5 dni od daty dokonania naprawy.

3. Jeżeli wady stwierdzone w czasie realizacji robót lub odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia,  a   nie    wykluczają
podjęcia   użytkowania    przedmiotu    umowy    zgodnie    z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia  umownego.   Powyższe   nie   powoduje   utraty   uprawnień   wynikających z 
gwarancji i rękojmi.

4. Jeżeli wady przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 uniemożliwiają podjęcie eksploatacji i użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty 
wynagrodzenia umownego.

§ 17
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  w 

wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, to jest  w kwocie ..............................PLN 
(słownie: ............................................................................... .................................................................................... złotych),

w formie .................................................................................................................................. na okres realizacji przedmiotu 
umowy oraz okres rękojmi za wady.
2. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w wysokości ....................... PLN w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia, 

tj. .......................PLN.
4. Kwotę, o której mowa w ust. 3, Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po                             upływie okresu 

rękojmi za wady.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo (po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy) zlecić zastępcze ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i potrącić należność z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



§ 18
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, przysługuje 

im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca zostanie postawiony w stan 
likwidacji,

b) Wykonawca z własnej winy nie przystąpił lub przerwał realizację robót na okres 14 dni i nie wznowi ich w 
okresie 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego,

c) Wykonawca wykonuje roboty sprzecznie z umową, dokumentacją projektową, niezgodnie z warunkami 
technicznymi i normami,

d) w przypadku zagrożenia w dotrzymaniu terminu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
1.2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą
       wynagrodzenia za roboty ponad miesiąc.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający zobowiązany on jest do:

a) dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót,
b) odkupienia zakupionych zgodnie z dokumentacją materiałów i urządzeń,
c) przejęcia terenu budowy.

4. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach poprzez złożenie 
Wykonawcy oświadczenia na piśmie, bez skutków odszkodowawczych. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać 
należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, tj. zakresu ustalonego protokołem zaawansowania robót.

§ 19
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na następujących warunkach:

a) zmian zakresu rzeczowego lub rodzaju robót,  lub terminu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

b) terminu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji 
projektowej, 

c) terminu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku wstrzymania prac z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy decyzją właściwych władz administracyjnych lub sądowych, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy,

d) przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, ze względu na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla
siedziby Zamawiającego.

§ 21
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 22
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

§ 23
Integralne części umowy stanowią następujące załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta przetargowa Wykonawcy. 
3. Dokumentacja  projektowa wg wykazu zawartego w  opisie  przedmiotu  zamówienia.

Zamawiający:                                                                                                                       Wykonawca:
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