
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Nazwa firmy (wykonawcy): .....................                 ........................ , dnia .............. 

 

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

 

Adres wykonawcy: .................................  

 

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

 

Województwo: ...................................... 

 

PESEL: ............................................................... 

(dotyczy wykonawców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub będących osobami fizycznymi) 

 

NIP: .................................................... 

 

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

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

 

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

adres e-mail wykonawcy 

 

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

adres strony www. wykonawcy 

 

DRUK „OFERTA" 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w 

Częstochowie  

ul. P.O.W. 24  

42-200 Częstochowa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę bloku mieszkalnego 
wielorodzinnego, przy ul. Kontkiewicza 4b w Częstochowie. 

 

1. Oferujemy wykonanie ww. robót budowlanych na następujących zasadach: 

 

Ryczałtowa wartość całego zakresu robót wynosi: 

a)  cena netto w wysokości: .............................. zł 

  słownie złotych: ............................................................................................ 

b)  podatek VAT w wysokości 8%: .............................. zł 

  słownie złotych: ............................................................................................ 

c)  podatek VAT w wysokości 23%: .............................. zł 

  słownie złotych: ............................................................................................ 

d) cena brutto (wraz z łącznym podatkiem VAT) w wysokości: .............................. zł 

  słownie złotych: ............................................................................................ 

 



2. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 

przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Zakres prac przewidzianych do wykonania umowy jest zgodny z zakresem objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne 

do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją 

projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych opisującymi przedmiot zamówienia). 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wadium w kwocie ....................... zł zostało wniesione w dniu ...................... w formie: 

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

 Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ............................................................ 

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

 lub na adres: ...................................................................................................... 

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

7. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 
części zamówienia oraz podajemy firmy (nazwy) podwykonawców: 

a) wykonanie .................................................................................................. 

firma ……………………………………………………………………… 

b) wykonanie .................................................................................................. 

firma ……………………………………………………………………… 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia. 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych informuję (- emy), że 

wybór oferty:  

*  nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
 
*  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

i w tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez 

kwoty podatku: 

……………………………………………………………………………… 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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

         (pieczęć wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy  

na podstawie art. 25a ust. 1 PZP 

 

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Budowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Kontkiewicza 4b        

w Częstochowie”. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam (-y), że spełniam (-y) warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ.   

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

      Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania 

w jego imieniu 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW*:  

Oświadczam (-y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ, polegam (-y) na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………… (należy wskazać nazwę i 

adres podmiotu/podmiotów), w następującym zakresie: 

…………………………………………………..…………… (należy określić odpowiedni zakres 

udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej 

(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do 

występowania w jego imieniu 

 

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach 

przekreślić) 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część I są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej 

(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do 

występowania w jego imieniu 

 

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Budowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Kontkiewicza 4b                    

w Częstochowie”. 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam (-y), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12-22 PZP. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         

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

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej 

(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do 

występowania w jego imieniu 

 

2. Oświadczam (-y), że zachodzą w stosunku do mnie (-nas) podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam (-

y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjąłem (-

liśmy) następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… (należy wymienić wszystkie podjęte 

środki naprawcze w tym zakresie) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej 

(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do 

występowania w jego imieniu 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*: 

Oświadczam (-y), że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.:……………………………………………… (należy podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

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

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej 

(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do 

występowania w jego imieniu 

 

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach 

przekreślić) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część II 

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

       ……………………………..…………………… 

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej 

(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do 

występowania w jego imieniu 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

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

         (pieczęć wykonawcy) 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 spełniający wymagania określone w punkcie 5.1 SIWZ 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Budowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Kontkiewicza 4b                   

w Częstochowie”. 

 

Oświadczam (-y), że wykonałem (- liśmy), następujące roboty budowlane: 

Czas realizacji Podmiot na 
rzecz którego 
roboty zostały 

wykonane  

(nazwa i adres 

podmiotu) 

 

Wykonawca 
robót 

budowlanych 

(nazwa i adres 

podmiotu) 

 

Miejsce 
wykonania 

robót 

(miejscowość, 

adres) 

 

 

Zakres robót  

(należy wskazać szczegółowo 

wykonaną pracę,  

z uwzględnieniem  

pkt 5.1.1.1 SIWZ) 

 

początek 
 

koniec 
 

Wartość 
wykonanych robót  

w PLN (brutto) 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 

 

 

 

  

 

 

 

   

       

 

UWAGA – wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu dowody, o których mowa       

w pkt 6.5.1.1.1 SIWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

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

Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

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

         (pieczęć wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB 

 spełniający wymagania określone w punkcie 5.1 SIWZ 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa bloku 

mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Kontkiewicza 4b w Częstochowie”. 

 

Oświadczam (-y), że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następującą 

osobę/osoby: 

Lp. Imię i Nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe  

(należy wskazać: posiadane uprawnienia budowlane – numer uprawnień, 

specjalność i zakres uprawnień oraz należy wskazać czy uprawnienia są 

bez ograniczeń/z ograniczeniami – z uwzględnieniem pkt 5.1.1.2 SIWZ  

Informacja  
o podstawie do 

dysponowania wskazaną 
osobą 

01 02 03 04 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

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

Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 



                                                             WZÓR UMOWY                        Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
zawartej w dniu ........................ w Częstochowie pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego              
w  Częstochowie  Spółka  z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 

Częstochowa, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym w Częstochowie,  XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100, REGON 151405607, kapitał zakładowy 

14 109 500,00 złotych, reprezentowana przez: ........................................................................... 

a: ............................................................................................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: .................................................................. 

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu .......................... pod Nr ....................., o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Kontkiewicza 4b w Częstochowie – działka nr 144/26 k.m. 62. 
Zakres realizacji obejmuje wybudowanie w standardzie „pod klucz” budynku                    

3-klatkowego, 4-kondygnacyjnego, podpiwniczonego, z 24 lokalami mieszkalnymi typu 

„M2” i „M3”, o parametrach: 

a) powierzchnia zabudowy: 553,00 m², 

b) powierzchnia użytkowa mieszkań: 1.170,90 m², 

c) kubatura netto: 4482,00 m³. 

wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i zagospodarowaniem terenu. 

2. Roboty zostaną wykonane wg przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, na 

którą składają się: 
     a) projekty wykonawcze, 
     b) specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, 
     c) przedmiary robót budowlanych - przekazane wykonawcy przedmiary robót 

budowlanych (załącznik nr 1d, 1e, 1f, 1g do SIWZ) są jedynie materiałami 

pomocniczymi (tj. przedmiary poglądowe, orientacyjne) i należy je interpretować 

łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcom. 

oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami,                  

a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej    

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy 

nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 

ust. 5 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 

w kosztorysie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, 

okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 



Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 

obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 

7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Integralną cześć umowy stanowią dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę 
przed podpisaniem umowy następujące dokumenty: 
a) kosztorys z podziałem na poszczególne branże budowlane, opracowany metodą 

kalkulacji szczegółowej.  

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys 

ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy       

w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy. 

b) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający wykonanie 

wszystkich robót objętych przedmiotem umowy, terminy realizacji i finansowania 

poszczególnych etapów robót tj. wystawiania faktur częściowych i faktury końcowej. 

Zmiany w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym mogą być dokonywane 

przez Wykonawcę jedynie po uprzednim zaakceptowaniu zmian przez 

Zamawiającego. 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego, w wysokości: 

 netto:....................................................................................................... zł 

 słownie złotych: ................................................................................... 

 podatek VAT ( 8% ) : ............................................................... zł 

 słownie złotych: ....................................................................................... 

     podatek VAT (23%) : ............................................................... zł 

 słownie złotych: ....................................................................................... 

     brutto: ............................................................................................... zł 

 słownie złotych: .......................................................................................... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi zawierać wszelkie  

koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać 

przedmiotu zamówienia. Oznacza to iż wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                          

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie koszty niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty:  

1) wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

2) zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, 

3) utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie 

budowy - w tym zabezpieczenie przed wejściem osób postronnych w szczególności 

pensjonariuszy sąsiadującego z terenem budowy Domu Pomocy Społecznej), 

4) związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, robót 

rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych rusztowań, 

5) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, 

6) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

7) wykonania dokumentacji powykonawczej,  

8) związane z odbiorami wykonanych robót,  

9) ubezpieczenia budowy na czas realizacji, 

10) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Oznacza to, że wykonawca 

skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka (obiektywnie możliwe do przewidzenia) jakie 

mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą 

organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania zakresu rzeczowego robót. 



4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

5. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie ostateczna i nie będzie podlegać 

zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego 

składników.  

6. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu niniejszej umowy i nie może ulec zmianie 

poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu.  

7. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do 

podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

8. W razie zmiany: 

     1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

    – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony                         

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

9. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej ("robót zaniechanych", o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób 

obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi   w 

§ 12 ust. 6 niniejszej umowy.  
§ 3 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego 

danego etapu robót określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b 

niniejszej umowy.                                                                                                                  

     W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania 

harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b niniejszej umowy. Aktualizacja ta musi 

być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

3. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego Pozwolenia na 

użytkowanie budynku. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego. 

Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą 
końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający 
ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych 
podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od  Wykonawcy. 
Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 
żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze. 

6. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie 
projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy 
lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (Umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu na przedmiot tych 

dostaw lub usług. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości równej 



lub większej niż 10 000 zł. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej 

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa      

w art. 143c ust. 4 wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji). Poza tym w treściach 
umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy 
zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do 
przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych 
podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami.     
W przypadku jeśli w   tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi 
wykonawca zobligowany będzie do  przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 
faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do  przedstawienia 
Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na 
dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, 
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie 
zapłaty od Wykonawcy. Brak  oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty 
należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających 
z  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 4 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco: 

a) rozpoczęcie – w dniu przekazania placu budowy, 
b) zakończenie całości robót i odbiór końcowy – do dnia 31.10.2018 r.  

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, 

o  którym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, 

d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 

4. Przesunięcia terminu wykonania i odbioru, o którym mowa w ust. 3 muszą być 

odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami 

podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane 

przez Zamawiającego.  

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia  przesunięcia, strony ustalą nowe 

terminy. 

§ 5 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 

 

§ 6 
1. Kierownikiem budowy jest:................................................................, posiadający (-a) 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  

Nr uprawnień: ............................................................................................................ 

1.1. Kierownikami robót są: 
a)................................................................................................................. 

posiadający (-a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

Nr uprawnień: ................................................................... 

b)................................................................................................................ 

posiadający (-a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Nr uprawnień: ............................................................... 



2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz kierowników robót jedynie 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1. 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1. niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1. 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 

§ 7 
 Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego 

prowadzić będzie: ............................................................................., tel. ..............................  

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami). Zamawiający 

upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy. 

§ 8 
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 

i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu 

budowy, w tym za zabezpieczenie przed wstępem na teren budowy osób postronnych        

w szczególności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej sąsiadującego z terenem 

budowy. 

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu 

na składowanie materiałów. 

§ 9 
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia 

w dzienniku budowy, w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 

do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości 

wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru. 

3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

Wykonawcy. 

4. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru 

końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.   

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

zadania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów 
odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 
przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu 

umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad na koszt 

Wykonawcy, bez względu na jego wysokość, wyznaczając odpowiedni termin; 

b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 



- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie  

z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami 

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 

wynagrodzenia; 

na okoliczność stwierdzonych wad sporządzony zostanie protokół wad, w którym należy 

wskazać wady przedmiotu umowy oraz termin ich usunięcia, zaś usunięcie wad zostanie 

stwierdzone oddzielnymi protokołami odbioru, do których stosuje się odpowiednio 

postanowienia umowy dotyczące protokołów odbioru. 

8. Po usunięciu wad lub skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do obniżenia 

wynagrodzenia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który 

wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie będzie stanowił podstawę 

wystawienia końcowej faktury przez Wykonawcę;  

 
§ 10 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należytą jakość 

i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, przez okres 60-ciu miesięcy od daty 

odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

i prawne wykonanego przedmiotu umowy. Przez wadę fizyczną rozumie się                        

w szczególności zmniejszenie wartości, zmniejszenie użyteczności, niekompletność, brak 

określonych właściwości, parametrów przedmiotu umowy. Wada fizyczna stanowi 

odpowiedzialność Wykonawcy, gdy istniała przed wydaniem przedmiotu umowy 

Zamawiającemu albo powstała po wydaniu przedmiotu umowy, ale z przyczyny tkwiącej 

już uprzednio w przedmiocie umowy. 

3. Na okoliczność ujawnienia się wady Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny 

zawierający opis ujawnionej wady, warunków eksploatacyjnych, w których wada się 

ujawniła wraz z żądaniem wobec Wykonawcy co do sposobu spełnienia roszczenia 

reklamacyjnego i przekazuje go niezwłocznie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 7 dni, 

licząc od dnia otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady, a do usunięcia wady               

w terminie 21 dni, licząc od otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady. 

5. W przypadku, gdy wada uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy, rozpatrzenie 

reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie (w ciągu 3 dni), od dnia otrzymania zgłoszenia 

o ujawnieniu się wady, a usunięcie wady w ciągu 7 dni, licząc od otrzymania zgłoszenia 

o ujawnieniu się wady. 

6. Wszelkie koszty poniesione z tytułu spełnienia roszczeń reklamacyjnych ponosi 

Wykonawca. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw 

przedmiotu umowy objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, 

postanowienia stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

8. Wykonawca po upływie okresu gwarancji opisanego w ust. 1 dokona cesji praw                  

z gwarancji udzielonych na poszczególne elementy składowe przedmiotu umowy przez 

podmioty trzecie (w szczególności producentów), na Zamawiającego. 

9. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 

niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji.    
 

§ 11 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 

a) Wykonawca w ciągu 7 dni nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 



c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami niniejszej umowy,  

d)  majątek Wykonawcy zajęty został przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub 

egzekucji, 

e)  Wykonawca przystąpił do likwidacji firmy, 

     f)  w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 16 ust. 8 niniejszej umowy 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur,  

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni, do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 lit. c), po cenach 

przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej 

wartości przedmiotu umowy, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w  harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8 

lit. a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,                  

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 

o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego.  



7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi 

na  podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego zgodnie 

z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w §1 ust.8 

lit.a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów, 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 

o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – 

KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca określonych w § 12 ust. 1 - w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

b) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót i odbioru końcowego 

(określonego w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy) w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte 

procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, chyba że Wykonawca odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę 

Zamawiającego na zakończenie robót w późniejszym terminie, 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 złotych 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o  podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie - w wysokości 1.000,00 złotych; 

  h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu 

niż  Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 

czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  

Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte 

w wyznaczonym terminie. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający określonych w § 

12 ust. 2 – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 



§ 13 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł  

słownie złotych: .................................................................................... 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ................................................................... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia uzyskania 

przez Zamawiającego prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie. 

Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 

rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez 

usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub 

zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 

jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 

Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy      

z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 15.4 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
§ 14 

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, 

aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia była 

zatrudniona co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania Powiatowego 

Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia              

i instytucjach rynku pracy (jt. Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.) lub na podstawie 

właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez 

organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych 

przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

daty od daty rozpoczęcia realizacji robót budowlanych określonych w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez 

cały okres trwania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi 

w pkt 25 SIWZ – klauzula społeczna – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
rozpoczęcia realizacji robót budowlanych określonej w § 4 ust. 1 lit. a, w pełnym 

wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy; 

2) przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia oferty pracy przedstawionych Powiatowemu 

Urzędowi Pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy 

do pracodawcy oraz umowy o pracę - w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia 
realizacji robót budowlanych określonej w § 4 ust. 1 lit. a. 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę 

(z winy bezrobotnego), Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce 

innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym 
bezrobotnym. Ust. 2 niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudniania w/w osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie 

obowiązany niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania w/w osoby. 

 

 



5. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia 

wymaganej przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający moment 

zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego 

niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, chyba że 

Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Powiatowemu Urzędowi 

Pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku 

pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za 

przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób 

bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane 

zamówienie i w okresie jego realizacji. 

 
§ 15 

1. Stosowanie do art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych oraz wymagań wskazanych   

w pkt 3.10. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przez siebie oraz 

podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymienione w ust. 2 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, dotyczą osób realizujących przedmiot zamówienia, 

które wykonywać będą czynności faktycznie: robotników budowlanych – kod 71 lub 

elektryków – kod 74 według klasyfikacji zawodów i specjalności określonej 

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145). 

3. Wykonawca lub podwykonawcy zatrudnią osoby, o których mowa w ust. 2, na okres 

realizacji zamówienia. na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku 

pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby.  

4. Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób, o których mowa w ust. 2 oraz 

dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia tych osób (kopie umów o pracę           

z uwidocznionym jedynie imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem oraz okresem 

zatrudnienia), a także oświadczenie tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy     

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

5. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych 

przedkładał będzie Zamawiającemu pisemną informację o stanie i sposobie zatrudnienia 

osób, o których mowa w ust. 2, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, 

oraz przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o pracę. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do 

wglądu umowy o pracę zawarte z osobami o których mowa w ust. 2. W tym celu 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wyżej wymienionych osób zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów lub informacji o których mowa w ust. 4, 

5 lub 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, za które 

Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000,00 

zł (słownie złotych: trzy tysiące). 

 

  



8. W przypadku powtarzających się przypadków nie wywiązania się z obowiązku 

wskazanego w ust.5 i ust.6 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie 

o którym mowa w ust.4, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne określone w § 12 ust.1 lit.a). 

 
§ 16 

1. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po 

zakończeniu okresu jej obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania      

w tajemnicy wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym związanych                   

z działalnością prowadzoną przez drugą Stronę umowy, uzyskanych w toku realizacji 

niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę lub jest przez 

nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa). 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, dotyczy także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron  

i o warunkach tej współpracy.  

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia 

informacji chyba, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:  

1) stała się uprzednio powszechnie znana lub  

2) Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie,  

a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia 

informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących 

przepisów prawnych lub 

3) została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia przez drugą Stronę lub  

4) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.  

4. Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia 

bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

drugiej strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony 

własnych informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.  

5. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej 

informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.  

6. Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron 

drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba 

że w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego wyżej 

charakter takiej informacji, danych czy dokumentu. 

 
§ 17 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą 

naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.                              

 
§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 19 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności (przelew 

wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (zakaz cesji). 

Przelewowi nie podlegają również należności uboczne związane z należnością główną.  
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
3. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu,  

e-maila. Zamawiający w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się 

następującymi danymi teleadresowymi: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 
Częstochowa, tel.: 034 368-24-61, nr fax.: 034/ 365-12-90, e-mail: zamowienia@zgm-
tbs.czest.pl  



WYKONAWCA, w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się następującymi 

danymi teleadresowymi –…………………………………………………………………. 
Do chwili doręczenia jednej ze stron informacji o zmianie danych  teleadresowych drugiej 

strony (nr telefonu, nr faksu, e-maila), informacje przekazane na  poprzednie dane 

teleadresowe będą uważane za doręczone. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego, 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 

5. Integralną część umowy stanowią: 

a) SIWZ – nr sprawy DTIZ.2611.9.2016 

b) oferta Wykonawcy z dnia…........ 

c) kosztorys szczegółowy z dnia ……… 

d) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 

 
§ 20 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego 

i  1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 
 

 



Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 

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

            (pieczęć wykonawcy) 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności* 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Budowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego  

przy ul. Kontkiewicza 4b w Częstochowie”. 

 

Ja/My niżej podpisany/i 

 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………... 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów 

składających ofertę wspólną/ 

 
1. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam, że nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

1618 i 1634) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu*, lub 

2. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczam, że należę/my do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/ Wykonawcami: 

……………………….  (nazwa Wykonawcy) którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu*. 

W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania ww. Wykonawcą/Wykonawcami 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia*. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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

Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 
……………………………………                                  ……………, dn. ………………….. 
            (pieczęć Wykonawcy) 

      
Harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy robót dotyczący realizacji zamówienia: 

 
„Budowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego 

 przy ul. Kontkiewicza 4b w Częstochowie” 
 

Okres realizacji  
(w tygodniach) L.p. Branża Zakres robót 
od  do  

Wartość robót netto 
(zgodnie z kosztorysem 

szczegółowym) 

      

      

      

      

      

      

Razem  

 

 

 

 

 

  

 …………………………………                                                              
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej 

(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do 

występowania w jego imieniu 
 
 


