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SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
  

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 
 
I. Zamawiający (art. 36 ust. 1 pkt 1):  
 
                                                Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
                                                sp. z o.o. w Ciechocinku ul. Bema 23A.  
Adres do korespondencji:  
                                                Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
                                                sp. z o.o. w Ciechocinku ul. Bema 23A  
Fax do korespondencji:             fax: (054) 283-35-77 
E-mail do korespondencji        ctbs@wl.home.pl 
w sprawie zamówienia:           01/ ctbs/08/2008 
Adres strony internetowej:        http://www.ctbs.multibip.com.pl 
  
 
II. Informacje ogólne (art. 7 ÷ 9):  
 
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655) oraz zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą PZP będą stosowane przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne z ograniczeniem przypadków określonych w Ustawie.  
3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 
4. Znak sprawy 01/ctbs/08/2008, na który mogą powoływać się Wykonawcy w trakcie postępowania 
5. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.  
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia (art. 29 ÷ 31, art. 36 ust. 1 pkt 3):  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 39-cio lokalowego z 
18 lokalami socjalnymi i lokalami na wynajem przy ul. Nieszawskiej w Ciechocinku.  
- budynek winien być 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuŜytkowym. System ogrzewania  
budynku - gazowe piecyki dwufunkcyjne 
- w przedmiotowym budynku mieszkalnym naleŜy przewidzieć ok. 39 lokali mieszkalnych: 

mieszkania socjalne w ilości 18 szt. w tym: 1-2-osobowe - szt. 6, 2-3 -osobowe - szt.6,  
3-4 - osobowe - szt.6 oraz mieszkania na wynajem ( KFM ) w ilości 21 szt. w tym: 1-2-osobowe o 
powierzchni mieszkania do 35,00m2 - szt.3, 2-3-osobowe o powierzchni mieszkania do 36,00 m2 - szt. 12, 
3-4-osobowe o powierzchni mieszkania do 47,00m2 - szt.6, 

- podana wyŜej struktura mieszkań jest poglądowa, gdyŜ uwzględnia tylko potrzeby Zamawiającego. 
Struktura mieszkań musi być na etapie projektowania uzgadniana z Zamawiającym i ostatecznie 
zatwierdzona przez Zamawiającego.  

- wszystkie mieszkania winny posiadać przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, instalacja 
telefoniczna, instalacje azart, instalacja internetowa oraz układ kanałów wentylacyjnych i dymowych 
pozwalających na ogrzewanie paliwem gazowym.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania rozwiązań projektowych wraz z kosztami budowy 



 2 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika CPV : 74.00.00.00-9     –   Usługi 
projektowania architektonicznego. 
 
2.   Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej stanowią w szczególności: 
- Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja architektoniczno – budowlana  z lipca 2008r  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i 

poŜyczek ze środków KFM oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowych przy 
udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, poz. 719 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:  

o uzyskanie szacunkowego kosztu budowy 1 m2 p.u. budynku mieszkalnego nie 
przekraczającego 90,0% wielkości wskaźnika powiatowego ustalonego na I półrocze 2008 r, 
który wynosił 2640 zł./1m2. 

o spełnienie wymagań w zakresie właściwości energetycznych budynków mieszkalnych, 
zgodnie z rozdziałem 4 § 16 do ww. rozporządzenia, 

o spełnienie wymagań w zakresie kategorii i minimalnej powierzchni uŜytkowej mieszkań, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia, 

o spełnienie wymagań w zakresie wyposaŜenia technicznego mieszkań, zgodnie z § 18 ww. 
rozporządzenia. 

- Ustawa z dnia  8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych 

- Rozporządzenie ministra budownictwa z dni 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów 
składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i 
mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego 
wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposaŜenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale 
mieszkalne  

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 123, poz. 839); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 133); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 
z późn. zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie 
warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych  (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenów oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z 2 kwietnia 2001r.( Dz. U. Nr 
38, poz. 455); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie oddawczych skrzynek 
pocztowych wraz z późniejszymi zmianami z dnia 15 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 83 poz. 770) w sprawie 
oddawczych skrzynek pocztowych.  

- Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003r. w sprawie wykazu 
norm zharmonizowanych (M.P. nr 46 poz. 693). 

 
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinno poprzedzić: 
- Wykonanie badań geotechniczno – geologicznych, 
- Opracowanie mapy do celów projektowych 
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4.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – 
wykonawczo – kosztorysowej całości robót (w tym budowlanych, instalacyjnych i architektonicznych) 
zawierającej takŜe:  

4.1. Dokumentacja geodezyjna, geologiczno-kartograficzna i geologiczno-inŜynierska dla potrzeb opracowania 
dokumentacji projektowej, a w tym wyniki badań geologiczno-inŜynierskie oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiektu budowlanego wraz z mapką z zaznaczonymi punktami wierceń niezbędnych do 
wykonania badań geologicznych na terenie budowy (ekspertyza geotechniczna). 
4.2. Projekt podstawowy składający się z: 
- projektu budowlanego z opisem technicznym zawierającym informacje dotyczące lokalizacji i usytuowanie 

budynku, informacje dotyczące przyłączy, technologii prac budowlanych, ogólny opis budynku 
uzupełniony o informacje np. izolacji wodoszczelnych i cieplnych, wyposaŜenia mieszkań (rodzaj 
ogrzewania, sposób wykończenia mieszkań, itp.) oraz charakterystykę energetyczną budynku zgodnego z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego oraz dane ogółem i wyodrębnione na część socjalną i na wynajem ( KFM ) 
dotyczące: 

- kubatury budynku, 
- powierzchni zabudowy budynku, 
- powierzchni uŜytkowa budynku, 
- powierzchni całkowita, 
- powierzchni netto budynku, 
- powierzchni komunikacji, 
- powierzchni uŜytkowa lokali mieszkalnych, 
- powierzchni pomieszczeń przynaleŜnych do lokali mieszkalnych (komórki lokatorskie), 
- powierzchni miejsc postojowych i komunikacji, terenów zielonych, 
- powierzchni pomieszczeń gospodarczych i pomocniczych (wózkarnie, suszarnie, itp.) 
- informacji o dostosowaniu mieszkania dla osób niepełnosprawnych (dostęp do drzwi mieszkania, drzwi o 

szerokości minimum 1,0 m, warunek swobodnego poruszania się osoby w wózku inwalidzkim - strefy 
obrotu 1,5m, miska ustępowa +poręcze, umywalka + poręcze, łazienka brodzik +poręcze i siedzisko, 
klamki na odpowiednich wysokościach osprzęt elektryczny na odpowiednich wysokościach). Informacja 
winna być uzupełniona rysunkami technicznymi potwierdzającymi spełnienie tych wymogów. 

- projektów branŜowych zewnętrznych i wewnętrznych instalacji oraz związanych z zagospodarowaniem 
działki jak: 

o sieć wodociągowa, kanalizacyjna, deszczową, elektroenergetyczna, gazowa , i teletechniczna  
o makroniwelacja i gospodarka masami ziemnymi, 
o ciągów pieszych i miejsc postojowych, 
o zieleni, 
o urządzeń małej architektury, 
o instalacji centralnego  ogrzewania oraz ciepłej wody  wraz piecykami dwufunkcyjnymi; 

- zbiorczego zestawienia kosztów budowy i eksploatacji  ( koszty eksploatacji na okres spłaty kredytu 
– na 35 lat spłaty kredytu ); 

- załoŜeń realizacji inwestycji, określających uwarunkowania budowy; 
- zbioru uzyskanych opinii, uzgodnień i dokumentów technicznych związanych z inwestycją, a w 

szczególności uzgodnień z ZUD-em oraz związanych z ochroną środowiska, spełnieniem wymagań 
sanitarno-higienicznych, przeciwpoŜarowych i innych niezbędnych uzgodnień, 

- oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody i gazu, odbioru 
ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, 

- uzyskanie pozwolenia na budowę 
- nadzór autorski podczas realizacji w/w projektu. 
4.3. Projekt wykonawczy (techniczny) składający się z następujących projektów: 
- wykonawczy technologiczny, 
- wykonawczy architektura, 
- wykonawczy konstrukcji, 
- wykonawczy instalacji w obiekcie, 
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- wykonawczy niezbędnych sieci zewnętrznych zapewniających media dla inwestycji 
- wykonawczy drogowy z uwzględnieniem miejsc postojowych, 
- projekt zagospodarowania działki, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
4.4. Dokumentacja kosztorysowa: 

-  kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych ( 
Rozporządzenia Ministra Struktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym,  w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego) 

         -       przedmiar robót w poszczególnych rodzajach robót sporządzony  na bazie kosztorysowej KNNR, 
4.5. Kosztorysy i przedmiary robót naleŜy sporządzić ogółem i wyodrębnione na część socjalną i część na 

wynajem ( KFM ) 
5. Do projektu architektonicznego oraz projektów branŜowych naleŜy dołączyć oświadczenia o zgodności 

dokumentacji projektowej z obowiązującymi normami, oświadczenie o kompletności dokumentacji z 
punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć oraz zobowiązanie do usunięcia wszystkich usterek jakie by 
wystąpiły bez dodatkowych kosztów. 

6. W dokumentacji projektowej naleŜy określić wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne produktów, 
bez podawania nazw firm.  

7. W dokumentacji projektowej naleŜy sporządzić dodatkowo skrócony opis techniczny, zgodnie ze wzorem 
nr 7 do specyfikacji. 

8. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej w takim programie komputerowym aby Zamawiający 
mógł go otworzyć bez specjalistycznego programu. 

9.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę oraz doprowadzenie do jego uzyskania. 

10. DOKUMENTACJĘ NALEśY SPORZĄDZIĆ: 
o TECHNICZNĄ    - W 6 (SZEŚCIU ) EGZEMPLARZACH  
o KOSZTORYSY INWESTORSKIE  - W 3 (TRZECH) EGZEMPLARZACH  
o - PRZEDMIARY ROBÓT   - W 3 (TRZECH) EGZEMPLARZACH  
o SPECYFIKACJĘ TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  - W 3 (TRZECH ) 

EGZEMPLARZACH 
 
IV. Zamówienia uzupełniające (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 36 ust. 2 pkt 2):  
 
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość udzielenia  zamówienia uzupełniającego.  
2. Nie przewiduje się zawarcia umów ramowych.  
 
V. Oferty częściowe i wariantowe (art. 36 ust. 2 pkt 1 i 4, art. 83):  
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
 
VI. Terminy, miejsca, wadium, Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Umowy (ZNWU) (art. 36 ust. 1 pkt 

8, 9, 11, 15, art. 45, 46, 85, 148, 149); gwarancje (art. 36 ust. 1 pkt 4):  
 
1. Przez "termin wykonania" naleŜy rozumieć dzień przekazania uzgodnionych i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego wszystkich opracowań będących przedmiotem umowy wraz z prawomocnym pozwolenie 
na budowę. Z powyŜszych czynności przedstawiciele stron umowy spiszą protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje równieŜ termin przeznaczony na usunięcie 
stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy wad i braków. 
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3. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac - opracowanie kompletnego projektu budowlanego 
wraz z pozwoleniem na budowę i przekazanie ich Zamawiającemu do dnia 31.01.2009 r.  

4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg okresu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert (art. 85 ust. 5). 

5. Termin składania ofert upływa o godz. 10
00 
dnia 1.09.2008 r.  

6. Oferty naleŜy składać w siedzibie  Ciechocińskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego  sp. z o.o. w 
Ciechocinku ul. Bema 23A  w pokoju 1 lub pocztą na adres podany w części I SIWZ (siedziba czynna w 

godz. od 7
00 

– 15
00

). Po dostarczeniu oferta zostaje opisana datą i godziną dostarczenia.  

7. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10
15 

dnia 1.09.2008 r. w siedzibie Ciechocińskiego Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  sp. z o.o. w Ciechocinku ul. Bema 23A . 

8.  Wadium nie jest wymagane (art. 45, 46). 
9. Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Umowy (ZNWU) 

1) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy w wysokości 5 %. 

2) Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 

tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
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. 
10. Uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do 

Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót 
wykonanych na podstawie projektu. 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową, która obowiązuje 
do upływu terminu rękojmi, o której mowa w ust. 10. 

 
VII. Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania ich oceny, wymagane dokumenty lub 

oświadczenia (art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 22 ÷ 26):  
 
1. Zgodnie z art. 22 Ustawy PZP o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia,  
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2 UPZP. 
 

2. Potwierdzeniem spełnienia warunków są:  
 

1) pisemne oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z tytułu określonego w ust. 1, 
zawierające treść jak w formularzu do oferty – Oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ);  

2) złoŜenie następujących dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

A. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania 
określonej działalności pozwalającej na realizację zamówienia:  

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 



 6 

ewidencji działalności w zakresie usług umoŜliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.  

 
B. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia:  

a) wykazu osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie lub będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności. W celu udokumentowaniem ich 
doświadczenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawca dołączy dokumenty 
i/lub zaświadczenia świadczące o posiadaniu uprawnień budowlanych do 
projektowania bez ograniczeń odpowiednio dla osób w branŜach: 
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi ich aktualną przynaleŜność do Okręgowej 
Izby InŜynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów 
b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. 
Wymagane jest opracowanie minimum czterech dokumentacji projektowych o 
podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia tj. projektu budowlano-
wykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego potwierdzonego 
dokumentami wystawionymi przez Inwestora bezpośredniego wraz z 
podaniem kubatury i powierzchni uŜytkowej projektowanego budynku oraz 
wartości opracowanej dokumentacji projektowej.  

 
C. W przypadku składania oferty wspólnej (przez konsorcjum) Wykonawcy 

ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

 
3. Dokumenty winny być złoŜone w oryginale lub w poświadczonej przez upowaŜnioną osobę kopii. 
4. Dokumenty określone w ust. 2 pkt 2) ppkt A lit. a) składa kaŜdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną.  
5. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części VII 
SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie czy w/w warunki Wykonawca 
spełnił. Nie spełnienie chociaŜby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą z uwzględnieniem zapisu z ust. 
6. 

 
6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, lub którzy złoŜyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1UPZP 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub 
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu 
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.  

 
 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywanie 

oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. (art. 36 ust. 1 pkt 7):  
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1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za 

pomocą operatorów pocztowych lub składana osobiście w siedzibie Zamawiającego.  
2. Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków oświadczeń zawiadomień i informacji za pomocą 

faxu lub drogą elektroniczną pod warunkiem odwrotnego potwierdzenia otrzymania w/w 
dokumentów tą samą drogą.  

3. Informacje przekazywane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) przez jedną ze stron 
biorących udział w postępowaniu uwaŜa się za dostarczone w terminie, jeŜeli druga strona 
potwierdzi fakt ich otrzymania.  

4. Oferta, umowa i protest wymagają, pod rygorem niewaŜności, zachowania formy pisemnej.  
5. KaŜdorazowo wizję lokalną naleŜy poprzedzić uzgodnieniem terminu z panem Andrzejem Wojdyło 

nr telef. 054 283-35-77.lub 604054831 osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami,  
6. Zapis podany w części IX ust. 7 pkt 1÷4 obowiązuje.  

 
IX. Sposób przygotowania i złoŜenia oferty (art. 36 ust. 1 pkt 1 ÷ 4):  
 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Ustawy PZP a treść oferty musi odpowiadać 
treści SIWZ oraz zawierać dane zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ (art. 
82 ust. 3).  

2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i 
podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.  

 
1) Oferta musi być złoŜona na kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach, a numeracja stron 

powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty z adnotacją 
ile stron ponumerowanych zawiera całość dokumentów oferty.  

 
2) KaŜda strona oferty musi być parafowana przez osobę upowaŜnioną do podpisywania oferty 

naleŜy załączyć wykaz osób upowaŜnionych z podpisem (na wzór załącznik nr 3 – 
upowaŜnienie, w przypadku osób innych niŜ określono w dokumentach rejestrowych).  

 
3) KaŜda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upowaŜnioną do podpisywania 

oferty, wykaz osób upowaŜnionych do występowania w imieniu Wykonawcy naleŜy załączyć 
wraz z wzorem podpisów do oferty, w przypadku osób innych niŜ określono w dokumentach 
rejestrowych. 

 
4)  Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.  
 
5) Oferta musi być złoŜona Zamawiającemu w zaklejonym, nieprzejrzystym, nienaruszonym 

opakowaniu z napisem:  
 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego 39-cio lokalowego z 18 lokalami socjalnymi i 21 

lokalami na wynajem przy ul. Nieszawskiej w Ciechocinku. 

                                    „Nie otwierać przed godz. 10
15 

dnia 1.09.2008 r.” 
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3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi wyłącznie 
Wykonawca. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 
udziałem w postępowaniu i nie przewiduje ich zwrotu.  

4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim 
przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:  

 
1) Wykonawcy przedłoŜą przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia - umowę 

konsorcjum określającą strony tej umowy, cel działania, okres waŜności umowy, sposób 
współdziałania stron, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kaŜdą z nich, sposób 
odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców);  

2) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z przedsiębiorców 
wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ÷ 9, ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy PZP; 

3)  Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie; 

4)  Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania 
ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Umocowanie moŜe zostać przedłoŜone oddzielnie wraz z ofertą;  
UWAGA: Treść pełnomocnictwa winna dokładnie określać zakres umocowania. 

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem);  

6) Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, 
w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące konsorcjum.  

6. Ofertę naleŜy złoŜyć w sposób podany w części IX  SIWZ.  
7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca moŜe zmienić ofertę (art. 84).  

Wycofanie lub zmiana oferty moŜe nastąpić tylko w formie złoŜenia do Zamawiającego kopert 
opisanych jak w części IX ust. 1 i 2 z napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 
8. PrzedłuŜenie terminu składania ofert (art. 38 ust. 1÷7)  
 

1) Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji 
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. (art. 38 ust. 1).  

 
2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie 
internetowej  (art. 38 ust. 2).  

 
3) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
 
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.  
Modyfikacja nie moŜe dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz 
sposobu ich oceny (art. 38 ust. 4 i 5).  

 
5) W przypadku określonym w pkt 4 Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert na czas 

niezbędny do wprowadzenia tych zmian informując niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 
którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz na stronie internetowej 
(art. 38 ust. 6 i 7).  

9. Oferta powinna zawierać:  
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1) Dane określone we wzorze oferty wg załącznika nr 1. 
2) Oświadczenia i dokumenty ułoŜone w kolejności jak wymienione we wzorze oferty wg 

załącznika nr 1.  
10. Ofertę złoŜoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu.  
 
 
X. Opis sposobu obliczania ceny oferty (art. 36 ust. 1 pkt 12):  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z naleŜytą starannością.  
 
2. Ceną oferty jest suma cen opracowania poszczególnych elementów zamówienia określonych w 

części III SIWZ i jest ceną ryczałtową.  
 
3. Jako cenę oferty naleŜy podać cenę ryczałtową wykonania kompletu dokumentacji brutto (z 

podatkiem VAT) i netto, które naleŜy wpisać literowo i słownie w walucie polskiej PLN z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku do oferty – zgodnie z załącznikiem do SIWZ nr 1.  

 
4. W cenie oferty naleŜy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę przy realizacji usługi.  

 
XI. Opis kryteriów ich znaczenie i sposób oceny ofert (art. 91 ust. 2, art. 2 pkt 5, art. 36 ust. 1 pkt 13):  
 

1. ZłoŜone waŜne oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:  
a. cena (z podatkiem VAT) – cena najniŜsza otrzymuje: 100% (100pkt x 1,0)  
b.  punktacja pozostałych ofert:  

cena najniŜsza  
                                                         ------------------------   x 100 x 1,0  

Cena oferty  
 

2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych wyłącznie na podstawie 
kryteriów oceny ofert, przez co naleŜy rozumieć ofertę z najniŜszą ceną.  

 
 
XII. Otwarcie ofert, odrzucenie oferty, uniewaŜnienie postępowania, wybór oferty (art. 82 ÷ 93):  
 

1. Informacja o trybie otwarcia ofert i jego jawności (art. 86):  
 

1) Otwarcie ofert nastąpi w terminie i miejscu podanym w części VI ust. 6. 
2)  Otwarcie ofert jest jawne.  

Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 86 ust. 2 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 niŜ w 
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnianie.  

 
a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., 
poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą 
być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  
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b) Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W 
przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika 
postępowania.  

ZastrzeŜone dokumenty winny być złoŜone w (dodatkowej) odrębnej kopercie (wewnętrznej) 
opisane jak opakowanie główne zgodnie z częścią IX ust. 2 pkt 5 SIWZ z dopiskiem „Koperta 
zawiera dokumenty stanowiące tajemnicę firmy”.  
Inny sposób złoŜenia w/w dokumentów będzie traktowany jako dokumenty jawne pomimo 
zastrzeŜenia w złoŜonej ofercie. 

3) Po otwarciu ofert zostaną podane imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres siedziby 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informację dotyczące ceny oferty.  

4) Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
5)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

2. Zakaz zmian (art. 87):  
W toku postępowania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert.  
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia jakichkolwiek negocjacji dotyczących złoŜonej oferty jak 
równieŜ zmian w treści złoŜonych dokumentów w ofercie w tym zwłaszcza zmiany ceny poza 
poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych opisanych w art. 88.  
Zamawiający poprawi ewentualne oczywiste omyłki w tekście oferty informując o powyŜszym 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty.  

 
3. Informacja o rozpatrzeniu ofert:  
 

1) Zamawiający wyśle niezwłocznie do Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 
pisemne powiadomienie wskazując nazwę, adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
oraz uzasadnienie wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 
1).Informacja o wybranej ofercie Zamawiający umieści na własnej stronie internetowej.  

2) Wybranemu Wykonawcy w powiadomieniu zostanie określony termin i miejsce przybycia do 
Zamawiającego, celem podpisania umowy.  

 
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli (art. 89):  
 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji., 
4)  zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
5) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie 

art. 88, lub błędy w obliczeniu cen, 
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  

 
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych tj. ofertę z najniŜszą 

ceną określoną w części XI SIWZ (art. 91).  
 
6. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli (art. 93):  
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1) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 
3)  w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 upzp, zostały złoŜone oferty dodatkowe o 

takiej samej cenie,  
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej 
przewidzieć,  

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

 
 
XIII. Umowa (art. 139 ÷ 151):  
 

1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
określona w części XII ust. 5, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
nr 4 do SIWZ i uzupełniona o dane z oferty (art. 36 ust. 1 pkt 16).  

2. Zawarcie umowy moŜe nastąpić w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed upływem terminu związania ofertą (art. 94 
ust. 1 z zastrzeŜeniem ust. 1a).  

3. JeŜeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych waŜnych ofert (art. 94 ust. 2), chyba Ŝe zachodzą przesłanki o których mowa w 
art. 93 ust.1. 

4.  Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony określony w części VI ust. 1 SIWZ.  
 
 
XIV. Środki ochrony prawnej (art. 179):  
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy PZP (art. 179). 

2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w trakcie postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy, 
moŜna wnieść pisemny protest do Zamawiającego w sposób określony w rozdziale 2 Ustawy (art. 
180÷183). 

3. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.  
 
XV. Załączniki:  
 
Załącznik nr 1  - Wzór Oferty.  
Załącznik nr 2  - Oświadczenie.  
Załącznik nr 3  - UpowaŜnienie.  
Załącznik nr 4 -  Wzór umowy.  
Załącznik nr 5  - Wzór skrócony opis techniczny.  
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WZÓR Załącznik nr 1 do specyfikacji 
...................................................... 

adres wykonawcy lub pieczęć  

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

nr tel. 

REGON ......................................... 

NIP ................................................ 

 
 

O F E R T A 
 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  

składamy niniejszą ofertę 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

netto ................... ................................................................................. 

słownie .................................................................................................. 

podatek VAT .......................................................................................... 

słownie ................................................................................................. 

brutto ................................................................................................... 

słownie: ............................................................................................... 

w tym: 

- część budynku socjalna : 

-     cena netto .................................................................................. 

      -     słownie    .................................................................................... 

      -     podatek VAT.............................................................................. 

            -    słownie     ................................................................................... 

      -     cena brutto ................................................................................ 

            -     słownie    ................................................................................... 

- część budynku na wynajem ( KFM )j 

-      cena netto  ....................................................................................’ 

            -      słownie       .................................................................................... 

      -       podatek VAT ................................................................................ 

      -       cena brutto   .................................................................................   

      -      słownie        ..................................................................................   

2. Koszt budowy 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych socjalnych wynosi ......................... brutto. 

      Słownie ........................................................................................................................ 
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3. Koszt budowy 1 m2 powierzchni uŜytkowej lokali mieszkalnych na wynajem ( KFM ) wynosi 

.......................... brutto. 

      słownie ........................................................................................................................ 

4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy do dnia .................................. 

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem umowy 

oraz koncepcją budynku mieszkalnego udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy zastrzeŜeń 

oraz Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (między innymi dokonaliśmy wizji 

lokalnej terenu, którego dotyczyć będzie projekt). 

6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji. 

7. Oświadczamy, Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w pkt.1 w formie 

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

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, Ŝe załączone do oferty wypełnione załączniki oraz 

dokumenty opisują stan prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 

 

 

Na niniejszą ofertę składa się .......................... kolejno ponumerowanych stron.  

 

 

 

(data i podpis wykonawcy lub pełnomocnika  

lub upowaŜnionego przedstawiciela) 
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WZÓR  Załącznik nr 2do specyfikacji  
 
 
 
................................................ 

adres wykonawcy lub pieczęć  

 
 

 

OŚWIADCZENIE  

 
 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczamy, na 
podstawie art. 22 ust. 1  ustawy - Prawo zamówień publicznych, Ŝe: 

 
 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności , 
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

oraz ust. 2 ustawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(data i podpis wykonawcy lub pełnomocnika  

lub upowaŜnionego przedstawiciela) 
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WZÓR Załącznik nr 3 do specyfikacji 
 

 

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

adres wykonawcy lub pieczęć  

 
 
 
 

UpowaŜnienie 
do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy w przypadku osób innych niŜ określono w 
dokumentach rejestrowych.  
 
 
 

1................................................................... 

 
 
2.................................................................... 

 

 

 

(data i podpis wykonawcy lub pełnomocnika  

lub upowaŜnionego przedstawiciela) 
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WZÓR Załącznik nr 4 do specyfikacji 
 
 

WZÓR  UMOWY 
 

 
Zawarta w dniu......................... pomiędzy ................................................................................... 
............................................... -zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .................z siedzibą w          
Wydział Gospodarczym pod nr KRS .................................. zwanym dalej w treści umowy     
 
„ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez : 

Prezesa Zarządu                     ................................................... 
Członka Zarządu                     ................................................... 

a 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

.......... 
reprezentowanym przez .............................................................................zwanym dalej w treści umowy 
„WYKONAWCĄ” 
 
w konsekwencji zamówienia publicznego nr ............................... z dnia ............................ realizowanego na 
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru oferty 
w trybie zapytania o cenę zawiera się umowę następującej treści: 

 
§ 1 

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zadania inwestycyjnego p.n.: 
opracowanie kompleksowej dokumentacj i  projektowo-kosztorysowej dla  budynku 
mieszkalnego 39- cio lokalowego w tym 18 lokali  socjalnych i  21 lokali  na wynajem 
(KFM ) przy ul.  Nieszawskiej  w Ciechocinku zwaną dalej "dokumentacją".  
Materiałem wyjściowym do projektowania są koncepcje projektowe oraz decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu.  
3. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi 
środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz Ŝe wykona ją z naleŜytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. 

 
§ 2 

Wykonana dokumentacja zawierać będzie: 
1 Dokumentacja geodezyjną, geologiczno-kartograficzną i geologiczno-inŜynierska dla potrzeb opracowania 

dokumentacji projektowej, a w tym wyniki badań geologiczno-inŜynierskich oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiektu budowlanego wraz z mapką z zaznaczonymi punktami wierceń niezbędnych do 
wykonania badań geologicznych na terenie budowy (ekspertyza geotechniczna). 

2 Projekt podstawowy składający się z: 
- projektu budowlanego z opisem technicznym zawierającym informacje dotyczące lokalizacji i usytuowanie 

budynku, informacje dotyczące przyłączy, technologii prac budowlanych, ogólny opis budynku 
uzupełniony o informacje np. izolacji wodoszczelnych i cieplnych, wyposaŜenia mieszkań (rodzaj 
ogrzewania, sposób wykończenia mieszkań, itp.) oraz charakterystykę energetyczną budynku zgodnego z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego oraz dane ogółem i wyodrębnione na część socjalną i na wynajem ( KFM ) 
dotyczące: 

- kubatury budynku, 
- powierzchni zabudowy budynku, 
- powierzchni uŜytkowa budynku, 
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- powierzchni całkowita, 
- powierzchni netto budynku, 
- powierzchni komunikacji, 
- powierzchni uŜytkowa lokali mieszkalnych, 
- powierzchni pomieszczeń przynaleŜnych do lokali mieszkalnych (komórki lokatorskie), 
- powierzchni miejsc postojowych i komunikacji, terenów zielonych, 
- powierzchni pomieszczeń gospodarczych i pomocniczych (wózkarnie, suszarnie, itp.) 
- informacji o dostosowaniu mieszkania dla osób niepełnosprawnych (dostęp do drzwi mieszkania, drzwi o 

szerokości minimum 1,0 m, warunek swobodnego poruszania się osoby w wózku inwalidzkim - strefy 
obrotu 1,5m, miska ustępowa +poręcze, umywalka + poręcze, łazienka brodzik +poręcze i siedzisko, 
klamki na odpowiednich wysokościach osprzęt elektryczny na odpowiednich wysokościach). Informacja 
winna być uzupełniona rysunkami technicznymi potwierdzającymi spełnienie tych wymogów. 

- projektów branŜowych zewnętrznych i wewnętrznych instalacji oraz związanych z zagospodarowaniem 
działki jak: 

o sieć wodociągowa, kanalizacyjna, deszczową, elektroenergetyczna, gazowa , i teletechniczna  
o makroniwelacja i gospodarka masami ziemnymi, 
o ciągów pieszych i miejsc postojowych, 
o zieleni, 
o urządzeń małej architektury, 
o instalacji centralnego  ogrzewania oraz ciepłej wody  wraz piecykami dwufunkcyjnymi; 

- zbiorczego zestawienia kosztów budowy i eksploatacji  ( koszty eksploatacji na okres spłaty kredytu 
– na 35 lat spłaty kredytu ); 

- załoŜeń realizacji inwestycji, określających uwarunkowania budowy; 
- zbioru uzyskanych opinii, uzgodnień i dokumentów technicznych związanych z inwestycją, a w 

szczególności uzgodnień z ZUD-em oraz związanych z ochroną środowiska, spełnieniem wymagań 
sanitarno-higienicznych, przeciwpoŜarowych i innych niezbędnych uzgodnień, 

- oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody i gazu, odbioru 
ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, 

- uzyskanie pozwolenia na budowę 
- nadzór autorski podczas realizacji w/w projektu. 
Projekt wykonawczy (techniczny) składający się z następujących projektów: 
- wykonawczy technologiczny, 
- wykonawczy architektura, 
- wykonawczy konstrukcji, 
- wykonawczy instalacji w obiekcie, 
- wykonawczy niezbędnych sieci zewnętrznych zapewniających media dla inwestycji 
- wykonawczy drogowy z uwzględnieniem miejsc postojowych, 
- projekt zagospodarowania działki, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
4.   Dokumentacja kosztorysowa: 
- kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie Katalogu Norm Nakładów Rzeczowych ( 

Rozporządzenia Ministra Struktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym,  w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego) 

- przedmiar robót w poszczególnych rodzajach robót sporządzony  na bazie kosztorysowej KNNR, 
- kosztorysy i przedmiary robót naleŜy sporządzić ogółem i wyodrębnione na część socjalną i część na 

wynajem ( KFM ) 
5.  W dokumentacji projektowej naleŜy określić wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne produktów, 
bez podawania nazw firm. 
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6.   W dokumentacji projektowej naleŜy sporządzić dodatkowo skrócony opis techniczny, zgodnie ze wzorem 
nr 1 do specyfikacji. 
7.    Całość dokumentacji w wersji elektronicznej w takim programie komputerowym aby Zamawiający 
mógł go otworzyć bez specjalistycznego programu. 
 
 

§ 3 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

ZAMAWIAJĄCEGO określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności z 
warunkami określonymi w § 2 umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, o których mowa w pkt. I.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie 
z Normami polskimi i rysunkami normatywnymi. 

2. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w Polsce. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego 
stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. W dokumentacji określane będą jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych 
wyrobów. W braku takiej moŜliwości, WYKONAWCA moŜe wskazać nazwy handlowe kilku typowych 
wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równowaŜnych.  

§ 4 
Strony ustalają, Ŝe przekazana WYKONAWCY specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania umowy, stanowią integralną część umowy.  
 

§ 5 
Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY dostarczy WYKONAWCY w 
ciągu dwóch dni od zawarcia umowy, następujące dokumenty:  

a) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
2.ZAMAWIAJĄCY przedłoŜy WYKONAWCY na jego prośbę , do wglądu w swej siedzibie następujące 
dokumenty .......................................................................................................... ............................... 
3. ZAMAWIAJĄCY w sposób uzgodniony z WYKONAWCĄ przekaŜe inne informacje istotne z 
punktu widzenia celu umowy.  
4. Obowiązek złoŜenia wniosków w sprawach uzyskania uzgodnień, wydania opinii, pozyskania map i 
podkładów itp. oraz wydania decyzji administracyjnych ciąŜy na WYKONAWCY. 

 
§ 6 

1.WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU  
- dokumentację techniczną                          - w 6 (siedmiu) egzemplarzach, 
- kosztorysy inwestorskie                                -  w 3 (trzech) egzemplarzach, 
- przedmiary robót                                             -  w 3 (trzech) egzemplarzach,  
- specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót  - w 3 (trzech ) egzemplarzach 

w terminie do dnia ....................................... . 
2. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba ZAMAWIAJĄCEGO. 
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji projektowej będzie 
protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Protokół powinien zostać podpisany w ciągu 10 dni 
od doręczenia dokumentacji projektowej. 
4. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 3. 
 

§7 
WYKONAWCA zaopatrzy dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, Ŝe dokumentacja 
jest wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi i wydawana jest w stanie zupełnym 
ze względu na cel oznaczony w umowie. 
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§ 8 
1.WYKONAWCA zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego podczas całego okresu realizacji 

inwestycji, wykonywanej na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, tj. od dnia przekazania 
placu budowy Wykonawcy do momentu zakończenia robót i protokolarnego ich przekazania 
ZAMAWIAJĄCEMU przez Wykonawcę. 

 2. W ramach nadzoru autorskiego WYKONAWCA zobowiązuje się przede wszystkim do wykonywania  
następujących czynności: 
a) nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

uŜytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 
i Polskimi Normami, a w ramach tego do dostosowania ilości pobytów na budowie do wymagań 
ZAMAWIAJĄCEGO, 

b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz bezpośredniego wyjaśniania  wykonawcy robót 
wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

c) uzgadniania moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) udziału w komisjach i naradach technicznych na zaproszenie ZAMAWIAJĄCEGO. 
4.  Poza zakresem nadzoru autorskiego wynikającym z niniejszej umowy jest dokonywanie zmian w 

dokumentacji projektowej, wynikających z przyczyn nie obciąŜających WYKONAWCĘ. Prace te będą 
wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. 

 
§ 9 

1. PROJEKTANT zleca części robót objętych umową następującym podwykonawcom: 
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
2. PROJEKTANT jest odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawcy i jego przedstawicieli lub 

pracowników jak za własne działania uchybienia  i zaniedbania. 
3. JeŜeli ZAMAWIAJĄCY ma uzasadnione podejrzenia, Ŝe kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują 

prawidłowego wykonania zadania lub dotrzymania terminów, przysługuje mu prawo do Ŝądania od 
PROJEKTANTA zmiany podwykonawcy, co nie ma wpływu na cenę ryczałtową. PROJEKTANT jest 
zobowiązany niezwłocznie zastosować się do Ŝądania ZAMAWIAJĄCEGO.  

4. Podwykonawca nie moŜe zlecić robót dalszemu podwykonawcy. 
 

§ 10 
1.Strony ustalają, Ŝe obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z przedstawiona ofertą, jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraŜa się kwotą: 

netto .................................  zł. 
podatek VAT ...................... zł. 
brutto ................................  zł. 
słownie: ...................................................................................... 

  
 

§ 11 
1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą po realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą 
wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 6. 
2. WYKONAWCA wystawi fakturę za wykonane prace projektowe po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji 
przez ZAMAWIAJĄCEGO jakości wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zgodności jej 
wykonania z umową. 
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, Ŝe sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2 nie zwalnia WYKONAWCY z 
odpowiedzialności za opracowanie dokumentacji. 
 

§ 12 
Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi na n/w zasadach : 
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1. Z faktury za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona część faktury pomniejszona o  wartość 
opłaty za nadzór autorski. Faktura będzie płatna przelewem na konto WYKONAWCY 
..........................................................w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia jej ZAMAWIAJĄCEMU. 
2. Zapłata wynagrodzenia za czynności nadzoru autorskiego nastąpi po zakończeniu procesu inwestycyjnego. 
3. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia WYKONAWCY z podwykonawcą. 
 

§ 13 
1. WYKONAWCA w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 

5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w formie ...................................  
2. ZAMAWIAJĄCY ustala podział zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na dwie części: 

a)70% wartości wniesionego zabezpieczenia zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za naleŜycie wykonane, 

b)pozostałe 30% wartości zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wody lub gwarancji jakości. 

 
§ 14 

 
1.Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy. 
2. W imieniu WYKONAWCY nadzór autorski sprawować będą: 

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

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

................................................................................................. 
3. Projektantem koordynatorem opracowań projektowych oraz kierującym zespołem sprawującym nadzór 

autorski będzie: ............................................................. 
4. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ZAMAWIAJĄCY wyznacza 
............................................ 

 
§ 15 

 
1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO za wady dokumentacji projektowej 
zmniejszające jej wartość lub uŜyteczność na potrzeby realizacji inwestycji. 
2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej istniejące w 
czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru w chwili 
odbioru. 
3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z 
decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami. WYKONAWCA odpowiada względem ZAMAWIAJĄCEGO takŜe za wadliwe 
wykonanie nadzoru autorskiego.  
4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady fizyczne 
dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy do momentu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót z 
tytułu rękojmi za wady obiektów lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji. 

§ 16 
1.ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do poddania ocenie otrzymanej dokumentacji projektowej w 
przypadku m.in. kiedy uzna, Ŝe jej weryfikacja u WYKONAWCY była niedostateczna lub nie jest ona 
opracowana optymalnie z punktu potrzeb ZLECENIODAWCY.  
2. O zauwaŜonych wadach dokumentacji projektowej ZAMAWIAJĄCY zawiadamia WYKONAWCĘ w terminie 
6 dni od daty wykrycia wady. 
 

§ 17 
 

1. ZAMAWIAJĄCY, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia 
względem WYKONAWCY moŜe: 

a) Ŝądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu WYKONAWCY odpowiedni termin z zagroŜeniem, Ŝe 
po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy,  
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b) obciąŜyć WYKONAWCĘ kosztami przygotowania nowej dokumentacji i kosztami związanymi z 
opóźnieniem realizacji dalszych etapów inwestycji w przypadku nie usunięcia tych wad, 

c) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i 
nie dadzą się usunąć i obciąŜyć wykonawcę kosztami. 

d) obniŜyć wynagrodzenie WYKONAWCY w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają 
charakteru istotnego. 

2. W przypadku wadliwego wykonania czynności nadzoru autorskiego ZAMAWIAJĄCY moŜe obniŜyć 
wynagrodzenie WYKONAWCY z tego tytułu stosownie do wagi popełnionych uchybień i polecić 
WYKONAWCY zmianę pracownika wykonującego czynności nadzoru autorskiego. 

 
§ 18 

Za wadę istotną uwaŜa się wadę uniemoŜliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w 
części na potrzeby realizacji inwestycji. 

 
§ 19 

WYKONAWCA moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli ZAMAWIAJĄCY pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu 
nie wykona swoich obowiązków wynikających z § 6, a brak tych danych uniemoŜliwia wykonanie dokumentacji 
projektowej. 

§ 20 
1.W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne. 
2.WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,1% wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki 
dziennie, 

b) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 0,1% wynagrodzenia za kaŜdy 
dzień zwłoki dziennie, 

c) za odstąpienie przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy na skutek okoliczności, za które WYKONAWCA 
ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia. 

3. JeŜeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, ZAMAWIAJĄCY moŜe dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

4. Za niewykonanie albo nienaleŜyte wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego obowiązującą formą odszkodowania będzie odszkodowanie oparte na ogólnych zasadach 
odpowiedzialności, przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za: 
a)  za zwłokę w przekazaniu określonych w § 5 dokumentów w wysokości 0,1% wynagrodzenia za kaŜdy 

dzień zwłoki, 
b) odstąpienie od umowy na skutek okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności w 

wysokości 10% wynagrodzenia WYKONAWCY, nie mniej jednak niŜ kwota pokrywająca wartość 
wykonanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji do czasu rozwiązania umowy. 

§ 21 
1.Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w 
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2.ZAMAWIAJĄCY nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§ 22 
Zgodnie z art. 145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy (zlecenia). 

 
§ 23 

Zmiana postanowień zawartej umowy następuje za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod rygorem 

niewaŜności takiej zmiany, za wyjątkiem zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
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podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 

zamawiającego. 

 
§ 24 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga:  

1). w pierwszej kolejności Federacyjny ArbitraŜ Budownictwa i Nieruchomości działający jako sąd  

     polubowny przy Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, 

2). a w przypadku kiedy on nie rozstrzygnie sporu podlega on rozstrzygnięciu przez Sąd  

     Powszechny. 

§ 25 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 
- Prawa Zamówień Publicznych, 
- Kodeksu Cywilnego, 
- Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
 

§ 26 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
....................................................     ............................................... 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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WZÓR NR 5 do specyfikacji 
 
Opis techniczny (właściwe zaznaczyć) 
 

Liczba kondygnacji  – Nadziemne:.................. – Podziemne: ................... 

Technologia 
wykonania  
konstrukcji  no śnej 

� Tradycyjna, 
� Monolityczna, 
� Prefabrykowana  
� Szkielet drewniany, 

� Szkielet stalowy, 
� Inne (podać): 
 
...................................................
......... 

Docieplenie budynku  

� styropian 
� wełna mineralna 
� inne…………………………

…. 
� Uwagi: 

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

Rodzaj zastosowanej 
stolarki okiennej  w 
mieszkaniach  

� Drewniana,  
� PCV ,  
� Inna 

:…......................................
..... 

Współczynnik k =  
…………………… 

Poddasze � UŜytkowe 
� NieuŜytkowe 

� Brak 
� Uwagi: 

........................................... 
Posadzki -  pokoje:  
� wykładziny PCV 
� wykł. Dywanowe 
� panele 

drewniane  
� inne (podać): 

………………………
……… 

posadzki – łazienka:  
� wykładziny PCV 
� terrakota 
� lastriko 
� inne (podać): 

………………………
……… 

posadzki – kuchnia: 
� wykładziny PCV 
� terrakota 
� lastriko 
� inne (podać): 

………………………
……… Prace 

wyko ńczeniowe 
ściany – pokoje: 
� tynki tradycyjne, 

malowanie 
� tapety 
� inne  (podać):  

………..…................
.......... 

ściany – łazienki: 
� tynki tradycyjne, 

malowanie 
� glazura 
� inne (podać):  

………..…................
.......... 

ściany – kuchnia: 
� tynki tradycyjne, 

malowanie 
� glazura 
� inne (podać): 

………..…................
.......... 

Wyposa Ŝenie kuchni  � kuchenka elektryczna,  
� kuchenka gazowa 

� zlewozmywak 

� Inne: 
...........................................
... 

Wyposa Ŝenie 
łazienek 
i sanitariatów 

� Wanna,  
� Kabina prysznicowa,  
� Umywalka, 

� Miska ustępowa,  

� Inne: 
...........................................
.... 

Przystosowanie 
inwestycji dla osób 
niepełnosprawnych 

� Dojście do budynku  
� Dojście do mieszkania  

Liczba przystosowanych 
mieszkań  

(podać): ..............................                                                  
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Źródło ciepła  
� węzeł cieplny – dwufunkcyjny, 

jednofunkcyjny 
� kotłownia – gazowa, olejowa   
� indywidualne piece 
� kolektory słoneczne 
� inne (podać): 

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

Sposób przygotowania ciepłej wody  
� indywidualny – terma gazowa, terma 

elektryczna, piece dwufunkcyjne 
� centralny (CCW) 

� inny (podać): 
......................................................... 

� windy 
� hydrofornia 
� podnośniki dla 

niepełnosprawnych 
� wentylacja 

mechaniczna 

� inne 
(podać):..................
...............................
...............................
...... 

�  

� Drogi  
� Chodniki  
� Miejsca postojowe  
� Place gier i zabaw 

� Śmietniki 
� Trawniki, 

nasadzenia  

� Inne: 
................................
................................
. 

�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(data i podpis wykonawcy lub pełnomocnika  

                                                        lub upowaŜnionego przedstawiciela 
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Załącznik nr 1 do oferty 

 

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

adres wykonawcy lub pieczęć  

 
 

 

ZESTAWIENIE KWOT RYCZAŁTOWYCH 

 
 
 

Zakres Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto 

 

Dokumentacja geodezyjna, 
geologiczno-kartograficzna i 
geologiczno-inŜynierska 

   

 

Projekt podstawowy wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę 

   

 

Projekt wykonawczy (techniczny) w 
elementach dostosowanych do potrzeb 

budowy 

   

 

Kosztorysy    

 

Nadzór autorski    

 

Razem  

(tą kwotę naleŜy przenieść do oferty pkt. 

1.) 

   

 

 

(data i podpis wykonawcy lub pełnomocnika  

lub upowaŜnionego przedstawiciela) 

                                                   ...................................................... 
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Załącznik nr 2 do oferty 
 
 

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

adres wykonawcy lub pieczęć  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczamy, Ŝe: 

1. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem/ - liśmy (wyrządziłem/ - liśmy)*  
szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2. W stosunku do mnie/ nas  nie otwarto likwidacji / otwarto  likwidację, nie ogłoszono upadłości / ogłoszono 
upadłość *; 

3. Nie posiadam/y (posiadam/y)* zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS lub 
zdrowotne 

-   Nie posiadam/y (posiadam/y) * zaległości w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym  
- Nie posiadam/y (posiadam/y)* zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych         związanych z 

prowadzoną działalnością  
- Uzyskałem/- liśmy ,( nie uzyskałem/- liśmy )* przewidzianego prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. Zostałem/-liśmy (nie zostałem/-liśmy)* prawomocnie skazany/ni za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 

   Nie figuruję / figuruję * w Krajowym Rejestrze Karnym. 
   
 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

(data i podpis wykonawcy lub pełnomocnika  

lub upowaŜnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR  3 DO OFERTY                                                            
 

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

adres wykonawcy lub pieczęć  

 
 
 
 

 
 
 

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW 

 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczamy, Ŝe: 

Do realizacji przedmiotu zamówienia zamierzamy skorzystać z udziału następujących podwykonawców: 

 

Nazwa firmy wraz z danymi adresowymi Zakres podzlecanej czynności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

(data i podpis wykonawcy lub pełnomocnika  

lub upowaŜnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR  4  DO OFERTY 
 
 
 

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

adres wykonawcy lub pieczęć  

 
 
 
 
 
 
 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
 

Lp Nazwisko i imię  Funkcja/rola  
w realizacji 
zamówienia 

Lata 
doświadczenia 

Opis posiadanych 
uprawnień/kwalifikacji* 

  

 
 
 

   

  

 
 
 

   

  

 
 
 

   

 

* załączyć uprawnienia oraz zaświadczenia. 
 
 

                                                                 

                                                                         (data i podpis wykonawcy lub pełnomocnika  

lub upowaŜnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OFERTY 

 

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

adres wykonawcy lub pieczęć  

 
 
 

 
 
 

 

WYKAZ   PRAC PROJEKTOWYCH   KTÓRE BYŁY LUB SĄ PRZEMIOTEM REALIZACJI W CIĄGU 

CZTERECH OSTATNICH LAT. 

 
 
 
Lp Nazwa zamawiającego Zakres 

wykonywanych prac 
Data wykonywanych 

prac 
Strona referencji w ofercie * 

  

 
 
 

   

  

 
 
 

   

  

 
 
 

   

  

 
 
 

   

  

 
 
 

   

 

* załączyć referencje 
 

 

(data i podpis wykonawcy lub pełnomocnika  

lub upowaŜnionego przedstawiciela) 


