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ZAMAWIAJĄCY : 
 
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
ul. Bema 23A 
87-720 Ciechocinek 
tel./ fax 54 283 35 77 
e-mail: ctbs@wl.home.pl 
http;//www.ctbs.multibip.pl 
NIP: 888-24-93-976    REGON: 910925446  
Kapitał zakładowy spółki  5.367.230,00 zł 

Nr sprawy: CTBS/1/03/2016 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 
(przetarg nieograniczony powyżej 14.000.000,00- euro) 
 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
„Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 15-
toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Nieszawskiej 149b w Ciechocinku ” 
 
 
     
        
Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu  08.03.2016 r.: 

1. Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,  
2. Umieszczone na stronie internetowej www.ctbs.multibip.pl, 
3. Umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy 

ogłoszeń. 
 
 
 
                                                                                                                    ZATWIERDZAM: 
 
 
                                                                                                 PREZES ZARZĄDU – Andrzej Wojdyło 
                                         
 
 
  
 

http://www.ctbs.multibip.pl/


Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 2 z 50 

 

 

                                                                                                             Ciechocinek, 08.03.2016 r. 
 
 
 

1. Zamawiający 
 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
         ul. Bema 23A 
         87-720 Ciechocinek 
         tel./fax 54- 283 35 77 
         e-mail: ctbs@wl.home.pl 
         http://www.ctbs.multibip.pl 
         NIP: 888-24-93-976       REGON: 910925446  
         Kapitał zakładowy spółki  5.367.230,00 zł 
 
         Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00. 
          

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej 14.000.000,00 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 2013 r., poz. 907 –  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, o której mowa w punkcie 2.1) Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

 

3. Przedmiot zamówienia 
 

1. Lokalizacja 
 

      Ciechocinek ul. Nieszawska 149b, działka nr 2161/4 
 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma 
lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku w zakresie robót 
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ogólnobudowlanych i instalacyjnych, sieci i przyłączy oraz kompletnego 
zagospodarowania terenu, tj.:   
a) ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy, wykonanie przyłączy wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb budowy, wywóz ziemi (wykopy), 
b) wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych – budowa  budynku  

mieszkalnego wielorodzinnego z węzłem cieplnym w piwnicy budynku na podstawie 
opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,           

c) wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i zbiornikiem 
retencyjnym, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku,   

d) wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanym 
projektem w zakresie ukształtowania terenu, dróg, placów, chodników, parkingów, 
małej architektury, nasadzeń (ziemia urodzajna, trawa, krzewy, drzewa), 

e) wykonanie oświetlenia terenu, 
f) wykonanie napisu z adresem budynku (wg wzoru jak na wcześniejszych budynkach 

CTBS) oraz 2 szt. uchwytów do mocowania flag przy wejściach do klatek schodowych,  
g) całkowita obsługa geodezyjna, 
h) wykonanie wszystkich prób i odbiorów, z których protokoły są wymagane na 

odbiorze końcowym obiektów oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektów, 

i) opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i na płycie CD, 
j) uzyskanie zgody i poniesienie kosztów za zamknięcie ulic i zajęcie pasa drogowego 

wraz z opracowaniem zmian organizacji ruchu z tym związanych, 
k) Wykonawca zawiera umowę o przyłączenie placu budowy do sieci  i ponosi koszt 

opłaty przyłączeniowej (w przypadku gdy Zamawiający będzie już posiadał zawartą 
taką umowę zostanie ona przeniesiona na Wykonawcę); Wykonawca zrealizuje 
zasilanie placu budowy w energię elektryczną i zawrze umowę sprzedaży energii we 
własnym zakresie i na swój koszt. 

l) zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania kamerowania wadliwych murowanych 
przewodów wentylacyjnych i  przedstawienia go w zapisie elektronicznym na płycie 
CD, w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym reklamacji dotyczących 
nieprawidłowego działania wentylacji, 

   
Kod i nazwa określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), stosowane w opisie 
przedmiotu zamówienia: 45211340-4 Domy wielorodzinne, 
                                        45111291-4 Prace dotyczące zagospodarowywania terenu, 
                                        45310000-3 Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych, 
                                        45316100-6 Instalacja zewnętrznego sprzętu oświetleniowego,  
                                        45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne. 
 
3.  Dostępność dokumentacji projektowej opisującej szczegółowo przedmiot zamówienia: 

Dokumentację projektową zawiera  zamieszczona  na stronie internetowej  
Zamawiającego ( www.ctbs.multibip.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-R lub w formie papierowej po uiszczeniu opłaty 
pokrywającej koszty jej powielenia (około 500,00 PLN).  
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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 2003 r. nr 207, poz. 2016 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 i kosztorysie robót, 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 – 14 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. 2a  ustawy pzp  oraz   art. 24 b ust. 3 ustawy pzp, spełniający  
warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 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 2 roboty 
budowlanej  w  rozumieniu ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo  Budowlane   (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1409 – tekst jednolity),  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 murowanych  budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub 
użyteczności publicznej, tj.o kubaturze nie mniejszej niż 5 000,00 m3 i wartości 
niemniejszej niż wartość złożonej oferty oraz wykazać, że roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały prawidłowo ukończone. 
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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: 5 
lat na stanowisku kierownika budowy (lub odpowiednio robót budowlanych) oraz  
realizacje murowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub 
użyteczności publicznej, 

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. 
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć:  
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 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 
1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 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 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion 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, 

           b) 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 1-4 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  



Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 7 z 50 

 

 

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 
pkt7. SIWZ. 

5. Wykluczenie z postępowania. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w 

przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

2. 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 
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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 

pkt 2 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 
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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. 
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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 - 4 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 
pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

5. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy              
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i  konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331 z późn. zm.) 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 na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub 
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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 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden 
milion 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. 

 
17. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz 



Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 12 z 50 

 

 

zobowiązania i należności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres; 
 

18. Harmonogram rzeczowo -  finansowy stanowiący Załącznik nr 11 z określeniem 
terminu wykonania zamówienia i terminem wykonania poszczególnych elementów. 

 
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 pkt 3 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) Cena netto i cena brutto są wielkościami ryczałtowymi. 

3) Ryczałtowa cena brutto podlegać będzie ocenie zgodnie z kryterium ceny. 

4) Cenę netto i cenę brutto należy obliczyć na podstawie dołączonych do SIWZ „ślepych” 
kosztorysów ofertowych. Kosztorys ofertowy na roboty budowlane należy sporządzić 
za pomocą dowolnego programu kosztorysowego, stosując uproszczoną metodę 
kalkulacji kosztorysowej, podając cenę jednostkową (na jednostkę przedmiarową) 
oraz wartość danej roboty. Dodatkowo w ramach kosztorysu ofertowego należy 
zamieścić zestawienia rodzajów poszczególnych czynników produkcji, a mianowicie 

robocizny (R), materiałów (M), pracy sprzętu (S), wraz z określeniem:  cen 

jednostkowych poszczególnych czynników produkcji oraz  łącznej wartości tych 
czynników kształtujących koszty bezpośrednie przedmiotu zamówienia. Wydruki 
kosztorysu ofertowego stanowić będą integralną część umowy zawieranej z 
Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie.   
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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) Podane w ofercie ceny robót będą stałe i nie podlegają waloryzacji. Rozliczenie 
między Zamawiającym, 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: 

a) zagospodarowanie placu budowy i urządzenie zaplecza budowy, 

8) wykonanie wszelkich prób i badań,  

9) 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; 
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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: 
      1. kolejno ponumerowane, ułożone w kolejności określonej w punkcie 7. SIWZ, 
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          spięte w sposób uniemożliwiający ich wypadanie, 
        2.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),  

     3. 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),  
e)  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 100.000,00 

PLN  (słownie: sto 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, 
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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/Ciechocinek na rachunek Nr 13 1500 1780 1217 8002 7936 
0000   z dopiskiem: 

                „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami 
socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku” 
   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 23.03.2016 r. do godz. 10:30. 

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, 
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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. 2 pkt 5 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: 
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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. w  Ciechocińskim 
Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  ul. Bema 23A,   87-720 Ciechocinek w 
sekretariacie – w pokoju 1, w terminie do dnia 23.03.2016 r. do   godziny 10:30. 
            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. 

Nazwa i adres Wykonawcy:                                                  

      (  np. pieczątka) 

                                                                

                                                                     

                                                                                            Ciechocińskie Towarzystwo  

                                                                                             Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

                                                                                            ul. Bema 23A, pokój 1 

                                                                                            87-720 Ciechocinek 

                                          

 

OFERTA: 
Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 15-
toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Nieszawskiej 149b w Ciechocinku „ 

Nie otwierać przed dniem 23.03.2015 r. przed godz. 11.00 
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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 23.03.2016 r. o godz. 11.00  w siedzibie 
Zamawiającego: 
       Ciechocińskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
       ul. Bema 23A, 87-720 I piętro, pokój 3 (sala konferencyjna). 

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    (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, 
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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 ust. 3 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. 
   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz         
        z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą ustalone kryteria:  
- cena oferty 100 % 
a) kryterium cena 

 
Maksymalnie za „Cenę” można otrzymać 100 pkt. 
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma najwyższą ilość punktów – 100 pkt. 
 

     Punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru: 
 

 
 Cmin (cena najtańszej oferty w zł) 
C  = --------------------------------  x 100 x 1,0 
            Cb (cena badanej ofert w zł) 
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        gdzie: 
C      - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) realizacji 
           zamówienia;  
Cmin   - to cena najtańszej oferty ; 

Cb -    to cena badanej oferty 

100 – to stały współczynnik 

1,0 – to waga kryterium 

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: 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 
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. 
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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 1.000.000,00 PLN (słownie jeden 
milion 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, 
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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       
     ustawy  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.) 

 
Uwaga: 
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 



Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 24 z 50 

 

 

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 konto Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. :  
Bank: BZ WBK  O/Ciechocinek na rachunek Nr 13 1500 1780 1217 8002 7936 0000                 
z dopiskiem: „zabezpieczenie – „budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-
toma lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku  
          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 
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       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: 

Andrzej Wojdyło –prezes  pokój nr 1,  
               tel. / fax: 54 283 35 77, tel. kom.:604 054 831, 
               e-mail: ctbs@wl.home.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00. 

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.  
 
 
 
 
 
 

mailto:ctbs@wl.home.pl


Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 26 z 50 

 

 

30.  SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
 
Integralną częścią niniejszej SIWZ są wymienione poniżej załączniki: 

 
Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy                                                                                     str. 27 
 
Załącznik nr 2  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu       str. 30 

 
Załącznik nr 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy            str. 31 
Załącznik nr 4  - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej                              str. 32 

 
Załącznik nr 5  - Wykaz robót budowlanych                                                                      str. 33 

 
Załącznik nr 6  - Wykaz osób kierujących robotami                                                          str. 34 

 
Załącznik nr 7  - Oświadczenie o uprawnieniach  osób  kierujących  robotami           str. 35 

 
Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy   

                            podwykonawcom                                                                                 str. 36 
 

Załącznik nr 9 –   Wzór umowy                                                                                           str. 37 
 

Załącznik nr 10 - Harmonogram rzeczowo-finansowy                                                    str. 50 
 

Załącznik nr 11 - Projekt budowlany  
              

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót – „ślepy” kosztorys ofertowy 
 
 
 
 

      Ciechocinek, dnia  08.03.2016 r. 
 
                                                                                                                      ZATWIERDZAM: 
 
 
                                                                                              PREZES ZARZĄDU – Andrzej Wojdyło 
 
 
                                                                                                         (podpis) 
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Załącznik Nr 1 
 
 
 
..........................................................                         
         (Nazwa i adres Wykonawcy, 
                numer telefonu/fax) 
 
                                                 Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
                                            ul. Bema 23A 
                                            87-720 Ciechocinek 
                                            tel. 68 322 19 20, fax 68 322 18 70 
                                            e-mail: ctbs@wl.home.pl 
                                            http;//www.ctbs.multibip.pl 
                                            NIP: 888-24-93 976 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY 

   
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie robót budowlanych, składamy ofertę na: 

„Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 15-
toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy 
ul.Nieszawskiej 149b w Ciechocinku” 
Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia wynosi 
brutto: 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

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

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

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

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

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

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

w tym: 

a) część budynku socjalna : 

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

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

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

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

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

b) część budynku komunalna 

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

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

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

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

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

Podane wyżej kwoty wynikają z kosztorysu ofertowego. 

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 60 

miesięcy, licząc bieg okresu gwarancyjnego od daty dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

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 00/100) w formie 

...............................…………………………..……w dniu ……………………..................... 

4. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia w dniu 

zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

całkowitej ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę ……….......…… PLN (słownie 

złotych:................................................. ………………………………………………………………………). 
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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. 

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 
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 Załącznik Nr 2  

    . 

  Załącznik do umowy na: „Budowę budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma 
lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu przy ul.Nieszawskiej 149b w Ciechocinku” 
                                           

 

 

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

             (Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.). 
 

  
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego 
wykonania:  
„Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 15-
toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy 
ul.Nieszawskiej 149b w Ciechocinku” 
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) 
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Załącznik Nr 3  

    . 

                                                                                                                                                                                                                                
Załącznik do umowy na: ” Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma 
lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu przy ul.Nieszawskiej 149b w Ciechocinku ” 

 

 

 

 

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

             (Nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, 
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.). 
  

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego 
wykonania: „„BUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO NR 2 WRAZ Z  UZBROJENIEM  I  
ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU   PRZY UL.NIESZAWSKIEJ 149B W CIECHOCINKU ” 
 
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 i ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – 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) 



Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 32 z 50 

 

 

Załącznik Nr 4  
                                                                                                                                          
Załącznik do umowy na: „Budowę budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma 
lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu przy ul.Nieszawskiej 149b w Ciechocinku” 
 

INFORMACJA 
składana na podstawie art. 26 ust. 2d 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.). 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego 
wykonania: „BUDOWA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO NR 2 WRAZ Z  UZBROJENIEM  I  
ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU   PRZY UL.NIESZAWSKIEJ 149B W CIECHOCINKU ” 
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. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.). 
i poniżej składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, podając 
nazwę, adres*: 
1.…………………………………………………………………………………………….. 
2.……………………………………………………………………………………………. 

* 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. 
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Załącznik nr 5 
 

 Załącznik do umowy na: „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami 
socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku” 

  

 

                                                                                                                    

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

             (Nazwa i adres Wykonawcy) 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: 

„Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 15-toma 
lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul.Nieszawskiej 149b 
w Ciechocinku” 
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

4
 

Wartość robót 
w zł  
 

Data 
rozpoczęcia 
i zakończenia 

Miejsce 
wykonania 
przedmiotu 
zamówienia 

Uwagi
5
 

      

 
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) 
3
Szczegółowe 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 
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Załącznik Nr 6  

 

  Załącznik do umowy na: Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma 
lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku 

                                                              
  

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

             (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: 

„Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 15-toma 
lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul.Nieszawskiej 149b 
w Ciechocinku  ” 
   
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) 
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Załącznik Nr 7  
    . 

 Załącznik do umowy na: „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma 
lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku ” 

 

 

 

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

             (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O  UPRAWNIENIACH  OSÓB  KIERUJĄCYCH  ROBOTAMI 
 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: 

„Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 15-
toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Nieszawskiej 149b w Ciechocinku  ” 

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) 
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Załącznik Nr 8  

Załącznik do umowy na: Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma 
lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu przy ul.Nieszawskiej 149b w Ciechocinku 

                                                                                                                                 

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

             (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wykonania: 

„Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 15-
toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Nieszawskiej 149b w Ciechocinku ” 

 przedstawiam/ my:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

WYKAZ  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA, 

KTÓRE  WYKONAWCA  POWIERZY  PODWYKONAWCOM 

zgodnie z art. 36 ust. 4 Prawa zamówień publicznych 
 

 

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) 
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Załącznik Nr 9 

 

 

UMOWA - WZÓR  

 

zawarta w dniu ............................ 2016 roku w Ciechocinku, pomiędzy: 

 

CIECHOCIŃSKIM  TOWARZYSTWEM  BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. , 87-720 Ciechocinek, ul. Bema 23 a, lokal nr 1, 

posiadającą REGON 910925446,  NIP 888-24-93-976,   kapitał   zakładowy   5.367.230,00,- 

PLN,  wpisaną   przez  Sąd Rejonowy   w   Toruniu Wydział   VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000123190, którą 

reprezentuje:  

Andrzejem Wojdyło - Prezes Zarządu, 

Elżbieta Madoń         - Członek 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 2013 r., poz. 

907 z późn. zmianami) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 

inwestycyjne pn. „ Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami 
socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku ” 
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„ Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 
15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Nieszawskiej 149b w Ciechocinku  ” 

 

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  – 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót stanowiących przedmiot umowy. 

 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokólarnie plac budowy w dniu podpisania 

umowy.  

2. Od dnia protokólarnego przekazania placu budowy przechodzi na Wykonawcę 

odpowiedzialność za wszelkie szkody za wszelkie szkody, zniszczenia i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków w obszarze prowadzonych robót.  

 

§ 4 

1. Zamawiający ustanawia następujących inspektorów nadzoru: 

a) Pan/i  ........................................................... - inspektor nadzoru robót budowlanych 

- koordynator, 

b) Pan /i …………………………………….. - inspektor nadzoru robót 

elektrycznych, 

c) Pan/i ……………………………………… - inspektor nadzoru robót sanitarnych. 

 

2. Nadzór autorski pełnić będzie autorskie Biuro Projektów stosownie do potrzeb. 

3. Zakres działania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego - zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze 

zm.). 

 

§ 5 

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: 

a)  kierownik budowy  

Pan/i ......................................................................tel. kontaktowy...…................................... 

posiadający uprawnienia budowlane nr .................................................................................. 

w specjalności ......................................................................................................................... 



Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Strona 39 z 50 

 

 

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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.). 

 

§ 6 

1. Zamawiający wraz z placem budowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy, pozwolenie 

na budowę oraz projekt budowlany 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 1 tygodnia 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.  Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń o uznanie robót dodatkowych. 

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z roszczeniem o wykonanie robót dodatkowych 

wyłącznie w przypadku robót których konieczność powstała po dokonaniu odkrywki ,których nie 

można było przewidzieć na etapie projektowania. Rozpoczęcie wykonywania takich robót jest 

możliwe po podpisaniu przez obie strony protokołu konieczności i podpisaniu umowy na 

wykonanie dodatkowych robót zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych.  

6. Załącznikiem do niniejszej umowy jest kosztorys ofertowy Wykonawcy w wersji 

papierowej i na płycie CD-R. 

§ 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. 
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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 Podwykonawcy (-ów): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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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 lub niespełniającej wymagań 

określonych w SIWZ. 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 lub niespełniającej wymagań 

określonych w SWIZ. 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). 
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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 

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą 

Wykonawcy w kwocie netto .................. słownie………………………………………………………………… 

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

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

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

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

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

w tym: 

a) część budynku socjalna : 

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

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

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

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

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

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

c) część budynku komunalna 

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

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

      -       podatek VAT ............................................................................................................ 
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      -       cena brutto   ..........................................................................................………………… 

      -      słownie        .............................................................................................................  
...................................................................................................................... złotych). 

1. Doliczony podatek VAT od towarów i usług rozliczany i specyfikowany wg 

obowiązujących w tym zakresie przepisów w momencie wystawienia danej faktury.  

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

  

 

§ 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. 

 

§ 12 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych 

dokumentów, w tym pozwolenia na użytkowanie oraz geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.   

2. Za dzień zakończenia realizacji, o którym mowa w §4 strony uznawać będą dzień 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie oraz 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej po zakończeniu robót 

budowlanych objętych umową i ich potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru wpisem do 

dziennika budowy, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady 

uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne, z tym że: 

1) Za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności 

wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek 

postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 14 dni lub 

wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub jego 

części.  

2) Stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie 

odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia 

gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa  w § 4.  

3.  Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający 

może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

2) Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14 

dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony 

przyjmują, że Zamawiający ma prawo uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma 
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prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy 

odstąpić.  

3) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do 

czasu ich usunięcia. 

4) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 

14 dni lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru  i 

żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi jeżeli wady 

uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

5. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:  

-  protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad,  lub 

-  protokół końcowy w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych 

wad. 

6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu a także odbiory częściowe, techniczne 

dokonywane przez inspektora nadzoru polegające na sprawdzeniu ich ilości i jakości i nie 

stanowią podstawy wystawiania faktur. 

7. Za  datę  zakończenia   i   odbioru przedmiotu umowy, uważać się  będzie  datę 
sporządzenia i podpisania przez obie strony  protokołu odbioru. 

8. Od daty podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy rozpoczyna 

się bieg 60 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) dwoma  fakturami   przejściowymi   wystawianymi   za   roboty     wykonane i 

potwierdzone przez inspektora nadzoru, tj. 

- pierwsza faktura wystawiona w roku 2015 na kwotę nie większą niż 1.450.000,00 zł 

brutto 

- druga faktura wystawiona w roku 2017 na kwotę nie większą niż 1.200.000,00 zł 

brutto 

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

wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone fakturami przejściowymi nie 

przekroczy 80% 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  tabelą elementów z 

kosztorysu ofertowego oraz zgodnie z wykonanym zakresem 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 
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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 brutto ustalonego 

w § 10 ust. 3: 

a) w wysokości 0,2 % z tytułu niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy  

ustalonych w § 2, za każdy dzień opóźnienia, 

b) w wysokości 0,2 % 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 opóźnienia, 

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 0,3 % 

kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 10 ust. 3, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub za 

każdy dzień opóźnienia 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 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto., 

o którym mowa w § 10 ust. 3, 

f) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych w § 9 ust. 7 i 9 terminów 

przekazania kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 

0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 10 ust. 3, 

g) za każdy dzień opóźnienia 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 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 

ust. 3, 

h) za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności, o której mowa w § 9 ust. 10, 

liczonym od dnia określonego w wezwaniu w wysokości 0,3 % kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 3, 
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i) za zawarcie umowy przez Wykonawcę  z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego 

w wysokości 0,03 % 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 i rękojmi na okres 60 miesięcy od daty odbioru tych prac i 

przyjęcia lokalu 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 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, to 

jest  w kwocie ..............................PLN (słownie: 

.......................................................................................... złotych), w formie 
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..................................................... 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 i ryzyko 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 pozostaje w zwłoce się z 

zapłatą wynagrodzenia za roboty ponad miesiąc, bez uzasadnionych przyczyn. 

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,  
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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. Kosztorys  ofertowy  Wykonawcy.  

4. Dokumentacja  projektowa wg wykazu zawartego w  opisie  przedmiotu  zamówienia. 

 

 

 

 

          Zamawiający:          Wykonawca: 
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Załącznik Nr 11 

 

   Załącznik do umowy na: Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma 
lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku” 

 

 

 

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

          (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY 

 „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 wielorodzinnego z 15-toma lokalami socjalnymi i 
15-toma lokalami komunalnymi wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. 

Nieszawskiej 149b w Ciechocinku  
 

 

 „ 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : ………………………………………. 

 

  
WARTOŚĆ  

ROBÓT 

WARTOŚĆ ROBÓT W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 

1 miesiąc 

realizacji 

2 miesiąc 

realizacji 

3 miesiąc 

realizacji 
L.p. 

RODZAJ 

ROBÓT 

I. 
ROBOTY BUDOWLANE DWÓCH 

BUDYNKÓW NETTO 
     

 

 

RAZEM STAN „ZEROWY”       

- roboty ziemne       

- fundamenty       

- ściany podziemia       

- stropy nad podziemiem i schody       

- izolacje przeciwwilgociowe       

RAZEM STAN „SUROWY”       

- ściany nadziemia       

- stropy, schody, podesty       

- ścianki działowe w podziemiu, 

   nadzieniu, poddaszu 
      

- dach – konstrukcja       

- dach – pokrycie, obróbki 

  Blacharskie 
      

- izolacje przeciwwilgociowe, 

  cieplne, p-dźw. 
      

- okna i drzwi zewn.       

RAZEM ROBOTY STANU 

„WYKOŃCZENIOWEGO” 

WEWNĘTRZNEGO 

      

- tynki i oblicowania        

- roboty malarskie       

- drzwi wewnętrzne       

- inne roboty wykończeniowe  

  ścian wewnętrznych 
      

- podłoża betonowe       

- podłogi, posadzki,        

- elementy kowalsko- ślusarskie       

- różne roboty wewnętrzne       
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…………………………………… 

       (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) 

 

                                                             
 

 

RAZEM ROBOTY STANU 

„WYKOŃCZENIOWEGO” 

ZEWNĘTRZNEGO 

      

- elewacje       

- różne roboty zewnętrzne       

RAZEM ROBOTY 

INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 
      

- instalacje elektryczne 

  i teletechniczne wewnętrzne 
      

- instalacje sanitarne wewnętrzne 

  (wod-kan, co, cw) 
      

- instalacje gazowe       

- urządzenia instalacji wewnętrznych       

II. UZBROJENIE TERENU NETTO       

 

Przyłącza instalacyjne razem:       

- elektryczne       

- centralnego ogrzewania       

- wodociągowe       

- kanalizacji (ogólnospławna lub 

  (sanitarna i deszczowa) 
      

- teletechniczne (telefon, telewizja 

  kablowa, itp.) 
      

III. SIECI OSIEDLOWE NETTO       

 
- kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

  sieć cieplna 
      

IV URZĄDZENIE TERENU NETTO        

 

- drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe       

- ukształtowanie terenu, zieleń, DFA,       

- oświetlenie terenu       

V. 
KOSZT CAŁKOWITY  

INWESTYCJI NETTO (I+II+III+ 

IV) 

      


