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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych na zadanie pn.:

„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
zagospodarowaniem terenu w Bielawie”

CPV: 45000000-7

Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 561687 -N-2019 z dnia 17.06.2019 r.
- na stronie internetowej: www.tbsbielawa.pl
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

ZATWIERDZAM:
Rafał Kwaśny
Prezes Zarządu

Bielawa, dnia 17.06.2019r.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000055128;
Kapitał zakładowy Spółki: 9.633.600,00 zł;
NIP: 882-15-80-706; Regon: 890567944
Konto: Santander Bank Polska o/Bielawa nr 78 1090 2284 0000 0005 8600 7563
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Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział IV Termin wykonania zamówienia
Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu
Rozdział VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium
Rozdział IX Termin związania ofertą
Rozdział X Opis sposobu przygotowywania ofert
Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na takich warunkach
Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział XVIII Pozostałe informacje
Rozdział XIX Wykaz załączników
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Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym oraz niniejsza SIWZ wraz z załącznikami zamieszczone są
na stronie internetowej: www.tbsbielawa.pl
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)
Rozdział I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o.
58 – 260 Bielawa, ul. Wolności 57,
tel./fax (74) 645 04 39 e-mail: tbs@tbsbielawa.pl
NIP 882-15-80-706
REGON 890567944
godz. urzędowania
- poniedziałek-piątek od godz. 700 do godz. 1500
Adres strony internetowej: www.tbsbielawa.pl
Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

TBS Bielawa Sp. z o. o., zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w przetargu
nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Budowa
budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w
Bielawie”.
Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą pzp”.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu budynku
wielorodzinnego 24-rodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu na działkach o nr ewidencyjnych 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb Południe w
Bielawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.
Zakres robót określa Projekt budowlany budynku mieszkalnego 24-rodzinnego (załącznik nr 11 do
SIWZ), Aneks nr 1 do Projektu budowlanego (załącznik nr 12 do SIWZ), Specyfikacja wykonania i
odbioru robót (załącznik nr 13 do SIWZ), oraz przedmiar robót (załącznik nr 14 do SIWZ).
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UWAGA: Zamawiający informuje, że odstępuje od wykonania wewnętrznej
instalacji gazowej oraz przyłącza gazowego do budynku. Wycena powinna
uwzględniać powyższą zmianę.
Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- organizację zaplecza budowy
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
- koszty wywozu i składowania gruzu na wysypisku
- pomiary geodezyjne
- odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej
Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień:
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem
2.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu zamówienia tj.: przygotowanie terenu pod budowę, roboty murowe, stropowe i
schodowe, roboty ciesielskie i dekarskie, prace izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne, montaż
stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, malowanie, prace instalacyjne
wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne.
2.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1.
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
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a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

2.3 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
1) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w punkcie 2.1. czynności.
2) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
Dokumentacja przetargowa została umieszczona na stronie internetowej: www.tbsbielawa.pl oraz w
oryginale jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8001400.

1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2020r.
Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia:
Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 oraz częściowo wykonawcę określonego w art. 24 ust. 5 ustawy pzp, tj. wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego (art. 24 ust 5 pkt.1 ustawy pzp);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, w którym wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust 5 pkt.8 ustawy pzp).
Warunki udziału:
a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt. 1 ustawy pzp)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
b) sytuacja ekonomiczna i finansowa (art. 22 ust. 1b pkt. 2 ustawy pzp)
Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że posiada środki
finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę w wysokości, co najmniej 1.000.000 zł.
c) zdolności technicznej i zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy pzp)
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, że:
 Dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia osobami
umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie kompetencji i jakości w
szczególności w zakresie robót budowlanych:
Kierownika Budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – posiadającego łącznie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno–budowlanej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu
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uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie (kierownik
budowy, kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych);
Kierownik robót sanitarnych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – posiadający łącznie:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (art.14 ust.3 pkt.3
ustawy PB) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu
uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie (kierownik
budowy, kierownik robót sanitarnych);
Kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – posiadający łącznie:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (art.14 ust.3 pkt.3
ustawy PB) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i
energoelektrycznych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących
przepisów oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień
budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie (kierownik budowy,
kierownik robót elektrycznych);
Kierownik robót drogowych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – posiadający łącznie:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3
letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych na budowie (kierownik budowy, kierownik robót drogowych).
Powyższy skład osobowy jest zespołem podstawowym. Zamawiający, co do zasady zakazuje zmian
przedstawionego w ofercie personelu. Jednakże z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zmiana
może nastąpić za zgodą Zamawiającego.
Stosownie do treści art. 12 ust.7 ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią:
kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych /kwalifikacji/ doświadczenia.
Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień
zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje
decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, ze zm.).
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
co najmniej dwie roboty budowlane, każda polegająca na wykonaniu robót budowlanych dotyczących
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości co najmniej 2.500.000,00 zł brutto
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lub
co najmniej dwie roboty budowlane, każda polegająca na wykonaniu robót budowlanych dotyczących
budowy obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 4.500.000,00 zł brutto
W przypadku, gdy Wykonawcy będą wspólnie składać ofertę, Zamawiający dopuszcza by wykonawcy
sumowali doświadczenie w celu wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego „zdolności technicznej i zawodowej”
Zamawiający oceni spełnianie opisanego wyżej warunku na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ metodą spełnia / nie
spełnia
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się dwuetapowo.
a) Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału” – załącznik nr 2 do SIWZ
i „Oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 3 do SIWZ.
b) Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie
wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie
zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.2. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie
i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8. W związku z tym
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenia (Załącznik nr 3) każdego z tych
podmiotów (art. 25a ust. 3 ustawy Pzp).
3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia.
3.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których
mowa w ust. 1 pkt.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa oświadczenia podwykonawców, o których mowa w ust. 1 pkt. 1)
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w ust.1 pkt. 1)
dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w ust.1 pkt. 1)
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
pzp (załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
UWAGA:
DOKUMENTY WYMIENIONE PONIŻEJ SKŁADA TYLKO I WYŁĄCZNIE WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA
ZOSTAŁA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJWYŻEJ OCENIONA:
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
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1)
dokument potwierdzający, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia tj. posiada środki finansowe lub posiada zdolność
kredytową na kwotę w wysokości, co najmniej 1.000.000 zł.
2)
wykaz robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane,
wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 4 do SIWZ),
3)
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ),
4)
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
5)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
6)
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
realizacji Zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – (Załącznik nr 8 do SIWZ).
7)
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – (Załącznik nr 9 do SIWZ),
8)
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
(Załącznik nr 10 do SIWZ).
UWAGA!
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust 6 pkt. 4), 5), 7) i 8).
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
określone w ust 6 pkt. 4), 5), 7) i 8) obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 6 pkt. 4), 5), 7) i
8).
Uwaga!
Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy (dotyczy m.in. konsorcjum,
spółki cywilnej), zobowiązani są do złożenia odrębnych dokumentów, o których mowa wyżej.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 4) i 5) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w ust.1.1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy (dotyczy m.in. konsorcjum),
zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu ustanawiającego
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w
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formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało
pełnomocnictwo.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie zostanie
wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagać
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Rozdział VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. Poz. 1529 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z póżn. zm.).
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI, z tym, że uważa się za złożenie ich w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie na adres korespondencji: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul.
Wolności 57, 58-260 Bielawa
Zamawiający dopuszcza również możliwość:
1) przesłania ich faksem na numer (74) 645 04 39
2) przesłania ich e-mailem na adres: tbs@tbsbielawa.pl
4. Wyjaśnienia treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy zgodnie z
art. 38 ustawy pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później
niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem iż wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,
6. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ,
7. Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg
terminu składania wniosku o którym mowa w ust. 4.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.
W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.
9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Daniel Dubas.
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Rozdział VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości
25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100).
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska, Nr rachunku 78 1090 2284
0000 0005 8600 7563 z podaniem tytułu: Wadium w przetargu nieograniczonym na roboty
budowlane pn. „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
zagospodarowaniem terenu w Bielawie”.
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275 ze. zm.).
1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert.
1.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w siedzibie Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Bielawa Sp. z o. o. zaś kopia załączona do Oferty.
1.4. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie Pzp .
1.5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
1.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
1.7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w
każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego lub wszystkich Wykonawców, pod
warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim
przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo (wymienić wszystkich partnerów) i
tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
2. Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium
2.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2.6.
2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
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2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
2.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 2.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
2.5. 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.
2.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2.7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana (art. 46 ust. 5 ustawy):
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Zamawiający rezerwuje sobie jednak prawo zwrócenia się do Wykonawców o przedłużenie terminu
związania ofertą, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, o czas oznaczony,
jednak nie dłuższy niż 60 dni.
Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Dokumenty składające się na ofertę:
a) wypełniony formularz oferty Wykonawcy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ
b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do
pisania, komputerze, pismem drukowanym lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
4. Jeżeli pytanie postawione w formularzu nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną
ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
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6. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
9. Zaleca się aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.
Wszystkie kartki oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający dekompletację. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w kopercie, oznakować nazwą oferenta oraz należy adresować:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o.
Oferta w postępowaniu na:
„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w Bielawie”
Nie otwierać przed dniem 02.07.2019r. godz. 1030
11. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca potwierdzi złożenie oferty w rejestrze Urzędu Miasta i Gminy. Oferta zostanie w jego
obecności oznakowana datą i godziną.
13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie oferentowi bez otwierania.
14. Wykonawca może zmienić złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
a) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana
oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”
b) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak „ZMIANA” oferty) z napisem
„WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
16. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 i w związku 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 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 ze
zm.), jeśli Wykonawca do upływu terminu składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dot. nazwy firmy, adresu, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
17. Wykonawcy zobowiązani są do określenia w złożonej ofercie, które z dołączonych dokumentów są
niejawne lub stanowią tajemnicę firmy oraz wykazania dlaczego zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz załączone do oferty
oddzielnie.
18. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne i organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca powziął działania w celu dochowania ich poufności.
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Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 02.07.2019r. do godz. 1000 w biurze Towarzystwa
Społecznego Bielawa Sp. z o. o. lub kierować pisemnie na adres Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa, przy czym dla ofert przesłanych
pocztą liczy się data i godzina wpływu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy
firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
gwarancji.
4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie
internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia ujęte w opisie przedmiotu zamówienia
2. Proponowaną cenę ryczałtową Wykonawca winien obliczyć na podstawie kalkulacji własnej i
przedstawić na załączonym formularzu oferta Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ)
3. Cena jest kwotą ryczałtową i przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom.
4. Zamawiający podczas oceny ofert poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, zgodnie z art.
87 ust. 2 ustawy pzp.
5. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie
płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
6. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj. z
podatkiem VAT).
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi,
towaru których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Rozdział XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
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1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :
Kryterium 1 - CENA, waga: 60 %
- najniższa cena: maksymalna ilość punktów.
Kryterium 2- GWARANCJA, waga: 40 %
Lp.

Nazwa Kryterium

Waga kryterium

1.

Cena

60 pkt

2.

Okres Gwarancji
SUMA

40 pkt
100 pkt

Maksymalna ilość punktów w danym kryterium równa jest określonej wyżej ilości punktów dla
określonego kryterium.
Ocena łączna OFERTY stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie ilości punktów ofertom poszczególnym kryterium będzie się odbywać wg
następujących zasad:

1)

Cena oferty:
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez
Wykonawcę i podana w „Formularzu oferty” /z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych/. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:
cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów =

-------------------------------------------------------------------------------------

x 60

cena brutto oferty badanej

2)

Okres Gwarancji:
Ocenie zostanie poddany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia objętego
umową, który nie może być krótszy niż 60 miesięcy i który zostanie podany przez Wykonawcę
w „Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:
okres gwarancji w ofercie ocenianej

Liczba punktów =

------------------------------------------------------------------------- x 40
najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w postępowaniu

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji
Zamawiający uzna i przyjmie do obliczenia okres minimalny tj. 60 miesięcy. Maksymalny okres
gwarancji podlegający punktacji wynosi 84 miesiące. Dotyczy to także sytuacji, gdy
Wykonawca zaoferował dłuższy niż 84 miesiące okres gwarancji.
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3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ w ustawie PZP, a także przepisach wykonawczych
do ustawy oraz otrzyma największą ilość punktów wg wyżej podanego wzoru.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty – suma punktów kryterium 1 i kryterium 2.
4. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Rozdział XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty,
podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru i nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób na każdą część zamówienia odrębnie.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w
terminów zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a. ustawy pzp
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:
5.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) dostarczyć umowę regulującą współpracę
Wykonawców.
5.2. Realizacja zamówienia prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
opracowanym przez wykonawcę, który będzie stanowić załącznik do umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy, dostosowany do złożonej oferty, zostanie sporządzony przez wykonawcę i
przedłożony zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie nie później niż w dniu podpisania
umowy.
Rozdział XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości równej 5% ceny ofertowej
brutto.
1.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca będzie mógł wnieść w następujących
formach:
1) pieniądzu;
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000055128;
Kapitał zakładowy Spółki: 9.633.600,00 zł;
NIP: 882-15-80-706; Regon: 890567944
Konto: Santander Bank Polska o/Bielawa nr 78 1090 2284 0000 0005 8600 7563
18

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
Tel./Fax +48 74 645 04 39

www.tbsbielawa.pl
e-mail: tbs@tbsbielawa.pl

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 2016r., poz.
359 ze zmianami)
1.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione
na uzgodniony rachunek bankowy Zamawiającego, podany w umowie.
1.4. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. Zamawiający ustala podział
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
- 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy
- 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie gwarancji i rękojmi.
Sposób rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony w projekcie umowy.
Rozdział XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Do SIWZ załączony został wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), który pozostanie niezmieniony w
stosunku do treści oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, chyba
że konieczność wprowadzenia zmian do treści wzoru umowy wyniknie z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5,
6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy,
także w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następującym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
wykonawcy po ich uwzględnieniu przez zamawiającego. Szczególnie w przypadku:
a. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne
i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji
zamówienia
b. konieczności wykonania robót dodatkowych objętych odrębną umową lub robót
zamiennych
c. zmiany dokumentacji projektowej, której nie dało się przewidzieć, a jest konieczna dla
uzyskania efektu końcowego i która wymaga ponownego zgłoszenia do odpowiednich
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organów
d. natrafienia przez wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio nie zinwentaryzowane
lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
e. klęsk żywiołowych
2) zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych nie powodujących zmiany wysokości
wynagrodzenia, a niezbędnych do uzyskania pożądanego przedmiotu umowy
3) zmiany warunków płatności wynikających z potrzeb zamawiającego lub wykonawcy i nie
naruszających interesu zamawiającego, w tym sposobu rozliczania umowy i płatności na rzecz
Wykonawcy
4) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT – dotyczy to części
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano i nie
zafakturowano
5) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawcę,
6) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Ponadto dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze
administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząca nazwy, siedziby
Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w
treści umowy,
6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji i rozliczenia Projektu.
7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego zmiany Umowy na podstawie, co najmniej jednej z
wymienionych powyżej przesłanek zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaopiniowanego
przez branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego Wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć i uzyskać akceptacje treści
niepieniężnych form (gwarancja, poręczenie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Jeżeli Wykonawcą, z którym będzie zawarta umowa jest Konsorcjum, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest złożyć podpisaną przez Partnerów Umowę konsorcjum.
10. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
Rozdział XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy pzp,
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy pzp (art. 179-198g).
Rozdział XVIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany
jest wskazać w formularzu oferty zakres tych prac. W przypadku braku takiego oświadczenia,
zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału
podwykonawców.
8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia
publicznego – złoty polski [PLN].
9. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego.
10. W procedurze przetargowej Zamawiający jednakowo traktuje wszystkie podmioty ubiegające
się o zamówienie publiczne, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, według reguły dotyczącej
jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi
Wykonawca.
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Bielawa Sp. z o. o.;



inspektorem ochrony danych osobowych w Towarzystwie Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. jest Pani Barbara Kędziora, kontakt: tel. 74 645 04 39, e-mail:
iodtbs@tbsbielawa.pl*;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. :Budowa
budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w Bielawie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
poz.1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
**

13. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
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prywatnym, Zamawiający umożliwia składanie faktur przez Wykonawcę przez Platformę
Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Rozdział XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3;
4. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4;
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 5
6. Projekt umowy – załącznik nr 6;
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7;
8. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
realizacji Zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – załącznik nr 8
9. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 9
10. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku Sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 10
11. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 11
12. Aneks nr 1 do Projektu budowlanego- załącznik nr 12
13. Specyfikacja wykonania i odbioru robót- załącznik nr 13,
14. Przedmiar robót – załącznik nr 14
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Załącznik nr 1
……………………………….……
(Nazwa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres wykonawcy……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………Fax:…………………NIP…………………….Regon…………………………………………….
Internet: http:……………………..…………..

e-mail……………………………………………………………………..

Składając ofertę w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi pn.:
„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w Bielawie”
zobowiązuję/emy się do:
1) Wykonania całości prac objętych zamówieniem za wynagrodzenie ryczałtowe netto
______________ zł,
+ podatek VAT ___%, co stanowi kwotę ______________ zł, razem wynagrodzenie ryczałtowe
brutto wynosi: _______________ zł, (słownie: ____________________________________________)
2) Wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia: 30.09.2020r.
3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego realizacji, a także
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz prawidłowego
wykonania zamówienia.
4) Niżej wymieniony zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać z udziałem
podwykonawców/ całość prac wykonamy we własnym zakresie*,
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) Oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp
6) Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz wzorem/projektem umowy i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń.
7) Oświadczam/y, że udzielam/amy gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ……….. miesięcy
8) Akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy.
9) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu
składania ofert.
10) Oświadczam/y, że w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy
się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wzorze/projekcie umowy oraz złożonej ofercie.
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11) Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.
12) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione na zasadach opisanych w SIWZ
najpóźniej w dniu przed podpisaniem umowy w formie……………………………………………..
13) Zobowiązuję/my się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania umowy w miejscu i
terminie określonym przez zamawiającego.
14) oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* oświadczamy/y,
że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek
podatkowy będzie dotyczył .....................……………………………………………………………….. objętych
przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto ( bez kwoty podatku ) będzie
wynosiła........................................... PLN.*
15)
Oświadczam/y, że przedsiębiorstwo jest:
1) mikroprzedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)*;
2) małym przedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)*;
3) średnim przedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwem, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani
małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)*.
16) Nazwa banku i nr konta bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało
wniesione w pieniądzu):…………………………………………………………………………………………………
17) Oferta składa się z ………. ponumerowanych stron.
18) Załącznikami do niniejszej oferty są:...................
………………………..…………, dnia …………………..………
(miejscowość)

…………………………………...…………………………………………..
podpis osób(y) upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2
_____________________________
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w Bielawie”, prowadzonego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o.,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla w/w zamówienia publicznego.

_______________________
(Miejscowość i data)
Uprawnionej)

______________________________________________________
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla w/w zamówienia
publicznego polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

_______________________
(Miejscowość i data)

___________________________________________
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_______________________
(Miejscowość i data)

___________________________________________
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)
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Załącznik nr 3

_____________________________
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku
wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”,
prowadzonego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o., oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1223 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i
8 ustawy Pzp.
_______________________
(Miejscowość i data)

___________________________________________
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……
_______________________
(Miejscowość i data)

___________________________________________
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.:…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, )nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_______________________
(Miejscowość i data)

___________________________________________
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, ),nie
podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_______________________
(Miejscowość i data)

___________________________________________
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_______________________
(Miejscowość i data)

___________________________________________
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)
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Załącznik nr 4
_____________________________
(Pieczęć Wykonawcy)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w Bielawie”

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
niezbędnych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu
Lp.

Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówienia
brutto

Termin
realizacji

Miejsce realizacji

Zamawiający

od-do

W załączeniu dowody dotyczących wskazanych w tabeli dostaw, że te zostały wykonane w sposób
należyty i prawidłowo ukończone.

_______________________________________
(Miejscowość, data)

__________________________________________
(pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
________________________
(Pieczęć Wykonawcy)

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w Bielawie”
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
/kierownik budowy, kierownicy robót/

Nazwisko i imię

Kwalifikacje
zawodowe
- rodzaj i numer
uprawnień*

Wykształcenie

Doświadczenie

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie
dysponowania osobami
(nieodpowiednie
skreślić)
Dysponuję osobą/ będę
dysponował osobą
na podstawie
……………………

*Do niniejszego wykazu należy dołączyć potwierdzenie posiadanych uprawnień wraz z
potwierdzeniem przynależności do Izby Samorządu Zawodowego potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną.

____________________________
(Miejscowość, data)

_______________________________________
(pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt
Umowa nr …………...
W dniu .................... w Bielawie pomiędzy:
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. z siedzibą w Bielawie (58-260), przy ul.
Wolności 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS: 0000055128, NIP: 882-158-07-06, Regon: 890567944,
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………,
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:.....................................................................................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Na podstawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty
w dniu …………………….r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi związanej z
zadaniem pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
zagospodarowaniem terenu w Bielawie”.
2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu budynku
wielorodzinnego 24-rodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu na działkach o nr ewidencyjnych 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb Południe w
Bielawie, w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego Dokumentację projektową wraz z
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.
3. Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia wykonanie instalacji gazowej.

§2
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2020r.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu
prac wskazanego w § 1 ust. 2 umowy.
§3
Zobowiązania Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy między innymi:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystąpienie do odbioru końcowego wykonanych robót, w terminach określonych w umowie,
4) zapłata wynagrodzenia umownego,
5) przeprowadzenie odbioru ostatecznego.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
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1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem realizacji
przedmiotu umowy, z dokumentacją, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką
budowlaną oraz wskazówkami Zamawiającego,
zgłoszenie wykonanych robót do odbioru,
przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich
zniszczeniem,
właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu
umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osób trzecich,
zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, oraz składowanie, usuwanie
materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.)
po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się do użytkowania
bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego i przekazanie go
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
2. Do wykonania wszelkich prac objętych umową, Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów
odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, znak bezpieczeństwa, atesty, być
zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla
danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże
Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.
4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał
ludzki oraz materiały do wymaganych czynności sprawdzających, badań i pomiarów i przekaże
dokumentację z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.
5. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw.
6. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych, w miejscu wykonywanych robót, Wykonawca
zobowiązany jest wykonać ręczne przekopy kontrolne.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.),
najpóźniej
w dniu podpisania umowy.
9. O każdej zmianie osób z „zespołu podstawowego” o którym mowa w SIWZ, Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych
osób nie mogą być niższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami
SIWZ (Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu).
10.Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do
realizacji tych robót.
11.Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie
na cel wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.
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12. W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest
posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej, przy czym zakres ubezpieczonej działalności powinien bezwzględnie obejmować
zakres przedmiotu zamówienia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż wartość wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
13. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłaty składki), nie później niż w dniu
rozpoczęcia robót, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy. W razie wygaśnięcia polisy w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od wygaśnięcia
poprzedniego ubezpieczenia, kopię kolejnego odnowienia polisy i dowodu opłacania składki, z
zachowaniem ciągłości okresu i warunków ubezpieczenia.
14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia: przygotowanie terenu pod budowę, roboty murowe, stropowe i schodowe,
roboty ciesielskie i dekarskie, prace izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne, montaż stolarki
okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, malowanie, prace instalacyjne wewnętrzne
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne.
15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
16. W trakcie realizacji zamówienia, w celu weryfikacji przestrzegania przez Wykonawcę wymogu
określonego w ust. 13, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 13, których
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
18. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez
Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 14 i 15, traktowane będzie jako niespełnienie
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 13 czynności.
19. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu Plan BIOZ – w terminie 7 dni od podpisania umowy.
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20. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty, o których mowa
w art. 3 pkt 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z
późn. zm.), zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ww. ustawy.
21. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
22. Wykonawca w imieniu Zamawiającego przeprowadzi wszystkie czynności związane z odbiorem
budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.
§5
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną oraz
należytą starannością, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na
terenie budowy.
2. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne
urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym
prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w
takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub jak należałoby tego oczekiwać biorąc pod
uwagę zasady doświadczenia życiowego oraz logicznego wnioskowania).
3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne
działanie, uchybienie lub zaniechanie.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie
spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót
oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji lub rękojmi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub
zaniechaniem na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania
robót.
§6
Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

1.
2.
3.

4.

§ 6*
Podwykonawcy
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie: ……………
Zlecenie Podwykonawcy robót budowlanych jest możliwe na zasadach określonych w art.
6471 k.c.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, szczegółowo
określającego zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę przed przystąpieniem do
wykonywania tych robót.
Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemne, pod rygorem nieważności zastrzeżenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
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Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w w/w terminie do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
5. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót
budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu
umowy według zasad określonych w ust. 6 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które
stanowiły podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.
6. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane winien zawierać:
 określenie Stron umowy,
 maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, nie wyższą niż wskazana w
ofercie Wykonawcy,
 zakres zlecanych robót,
 nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia doręczenia
Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
 obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane oraz zmian do projektu umowy,
 zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, w terminie i na warunkach określonych w
niniejszej umowie,
 obowiązek dołączenia do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt
umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez Zamawiającego.
 obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na warunkach
określonych w niniejszej umowie,
 termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż termin realizacji
robót wynikający z niniejszej umowy.
 zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,
 zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz zdolności
do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą. Powyższy katalog
przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z
Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów.
7. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie mogą zawierać następujących zapisów:
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy
przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez
Podwykonawców,
uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy
8. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3, 4, 5 i 6 skutkować
będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej
umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie
będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o
której mowa w art. 6471 kc.
9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie
Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000055128;
Kapitał zakładowy Spółki: 9.633.600,00 zł;
NIP: 882-15-80-706; Regon: 890567944
Konto: Santander Bank Polska o/Bielawa nr 78 1090 2284 0000 0005 8600 7563
36

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
Tel./Fax +48 74 645 04 39

www.tbsbielawa.pl
e-mail: tbs@tbsbielawa.pl

10. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu
trzeciego zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana
takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca
spełniał będzie warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o
zamówienie publiczne.
11. Zapisy ust 3, 5 i 6 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust. 10 oraz do
Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego w
ofercie.
12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
13. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6 pkt
4) oraz w ust. 12 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie
Zamawiającego doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.
14. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest do
przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z
Podwykonawcą, której przedmiotem są:
1) roboty budowlane,
2) usługi lub dostawy:
o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia niniejszej
umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodność z
oryginałem w terminie i na zasadach określonych w ust. 18.
15. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do
tej umowy, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.
16. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą
oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 14 jest
warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę.
17. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub
dostawy nie powoduje po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której
mowa w art. 6471 kc.
18. W przypadku zamiaru zlecenia robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu
Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia. Jeżeli powierzenie przez
Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy nastąpi po terminie wskazanym powyżej
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopiami zawartych umów o
podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz Podwykonawców w terminie, o którym mowa w ust
14.
19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 18 będzie
skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej
umowie.
20. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów
podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do
natychmiastowego odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

1.

oraz skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 4)
umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w
niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec
Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowiązań wobec
Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej
w niniejszej umowie.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty przez Podwykonawców
jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz
Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, oraz Oświadczenia Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu dotychczas odebranych
i zapłaconych przez Zamawiającego robót, a Powyższe oświadczenie będzie także
potwierdzone przez Podwykonawców.
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz
dokumentów, o których mowa w ust. 22, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 22 w terminie 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji. W sytuacji określonej w ust. 22 i ust. 23 nie przysługują od Zamawiającego
odsetki.
Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności
Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez
Podwykonawców, o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu
wykonanych robót, o którym mowa w ust. 22.
W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana w
imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany
jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych
dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego
obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy przez
Zamawiającego.
Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje
się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy z
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców.

§7
Przedstawiciele stron
Do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wskazuje
…....................................
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2.
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5.

Zamawiający może zlecić w całości lub w części zarządzanie budową innemu podmiotowi.
W takim przypadku zobowiązanym i uprawnionym z niniejszej umowy jest nadal Zamawiający, a
jedynie w jego imieniu i na jego rzecz czynności związane z realizacją umowy wykonuje wskazany
podmiot.
Wykonawca wskazuje do kierowania robotami w specjalności:……………………………, posiadającego
uprawnienia budowlane nr …................... wydane w dniu …...................przez …..................
(wymienić wg zakresu i specjalności podając imię, nazwisko i nr uprawnień)
Osoby wymienione w ust. 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana osób wskazanych do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków w
trakcie wykonywania robót objętych umową wymagać będzie pod rygorem nieważności
pisemnej zgody Zamawiającego.
Kierownik budowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art.
41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, nie później niż w dniu przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

§8
Wynagrodzenie
1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, Strony ustalają na
kwotę netto ………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………..),
podatek VAT ……% tj…………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………..)
wynagrodzenie
brutto:
…………………….
zł
(słownie:…………………………………………………………………………….).
2. W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z wyjątkiem urzędowej zmiany
podatków lub opłat.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców na
wykonanie robót określonych w § 6* ust. 1 niniejszej umowy.*

1.

2.

3.
4.

§9
Zapłata wynagrodzenia
Podstawę rozliczenia robót objętych niniejszą umową będą stanowiły potwierdzone przez
branżowego Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego
protokoły zaawansowania wykonanych robót według procentowego zaawansowania w
oparciu o uzgodniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
Faktury przejściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu. Suma faktur
przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości umownej wynagrodzenia, określonego w §
8 ust. 1 umowy.
Podstawą wystawienia faktur będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § 15 umowy.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo
naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami
wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody
dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (Dalszym podwykonawcom), których
wykonane prace stanowią przedmiot rozliczenia z bieżącego protokołu zaawansowania robót.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów
o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.*
7. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający będzie realizował na zasadach określonych w §
6* umowy na konto bankowe Podwykonawców wskazane w kopiach faktur.*
8. Podstawą płatności należnych Podwykonawcom zgodnie z ust. 10 będzie prawidłowo
wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem
kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez
Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy
wykonanych robót wynikających z Umów o podwykonawstwo.*
9. Kwoty wypłacone podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 11
pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.*
10. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające
tę okoliczność i brak wymagalności jakiejkolwiek kwoty z tytułu wykonanych robót - wówczas
cała kwota wynikającą z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.*
11. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo
oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo.*
12. Postanowienia ust. 9-11 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów
Podwykonawcy z Dalszym podwykonawcą.*
13. Wykonawca ma możliwość rozliczenia robót wysyłając ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(PEF).

1.

2.

3.
4.

§10
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami
umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udzieli gwarancji …............ na wykonane roboty. Zamawiający może dochodzić
roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, zdanie 1, jeżeli zgłosił wadę
przed upływem tego okresu.
Instalowane urządzenia są objęte gwarancją Wykonawcy, zgodnie z okresem gwarancji
udzielonej przez Producenta.
W ramach gwarancji i rękojmi, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje
się do wykonywania napraw, likwidacji awarii i usterek, nie wynikających z winy
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5.
6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

użytkownika, które wystąpią w czasie trwania gwarancji i rękojmi, pokrywając wszelkie ich
koszty, łącznie z kosztami transportu i pracy osób wykonujących czynności naprawy w
imieniu Wykonawcy.
Termin wykonywania napraw, likwidacji awarii i usterek zostanie wyznaczony przez
Zamawiającego pisemnie
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się
do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż z wygaśnięciem
uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
W każdym przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z
gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ma prawo skorzystać bez utraty gwarancji i rękojmi –
na koszt i ryzyko Wykonawcy- z instytucji zastępczego usuwania wad przez inny podmiot, a
odpowiadających swoim zakresem robotom gwarancyjnym Wykonawcy oraz wykonania
napraw, likwidacji awarii i usterek, nie wynikających z winy użytkownika. Zamawiający
może wykonać uprawnienie przewidziane w zdaniu poprzednim wraz z bezskutecznym
upływem terminu, wyznaczonym pisemnie Wykonawcy przez Zamawiającego, w celu
wykonania lub należytego wykonania robót objętych gwarancją i rękojmią.
Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego za wykonane roboty lub od dnia usunięcia wad i usterek stwierdzonych w toku
odbioru końcowego.
§ 11
Zabezpieczenia
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej (brutto) określonej w § 8 ust. 1, tj. w kwocie ……………….. zł. (słownie:
……………………………………………………).
Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wniesie w formie
……………………. najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin zawarcia
umowy/Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi w formie
pieniężnej na rachunek Zamawiającego nr 78 1090 2284 0000 0005 8600 7563 najpóźniej do
dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy*.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie
pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1, tj.
…………………… zł. (słownie:………………………………………………….), przeznaczona na zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ostatecznym,
bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia i uznania, że został on należycie wykonany.
Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie
kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. …………………… zł.
(słownie:…………………………………………).
Kwota, o której mowa w ust. 5 zwrócona zostanie najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
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7. Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas Zamawiający
na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem.
8. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało
zabezpieczenie.
§12
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, wynikającego z § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy
dzień opóźnienia; za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, w którym Inspektor
Nadzoru i Przedstawiciel Zamawiającego potwierdził wykonanie robót;
2. za nieusunięcie w terminie usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w
okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu tj. od następnego dnia oznaczonego,
jako ostatni dzień terminu usunięcia wad,
3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy,
4. jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
Wykonawca lub niezaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy,
5. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy
lub usługi potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy w terminach, o których
mowa w § 6* - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1
umowy,
6. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6*
ust. 5 pkt 4 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy,
7. za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminie, o którym mowa w § 6* ust. 13 - w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8
ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust.1 (w tym przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych).
3. Łączna wysokość kar umownych należnych od Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
5. Wykonawca wyraża zgodę aby należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrącił z należności
przysługujących Wykonawcy.
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w § 4 ust. 15 i 16 w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkowało naliczeniem kary umownej
w wysokości 2.500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
§ 13
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Odstąpienie od umowy
1. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za prace
wykonane do dnia wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez Zamawiającego, bez
prawa naliczania kary umownej Zamawiającemu i dochodzenia odszkodowania z tytułu
odstąpienia od umowy.
2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach niniejszej
umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli:
a) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo ogłosi on
rozwiązanie lub likwidację swojej firmy,
b) w przypadku, jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy i
Wykonawca nie będzie mógł realizować umowy na warunkach w niej określonych,
c) Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni
od daty przekazania terenu budowy,
d) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa
trwa dłużej niż 30 dni,
e) nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty
przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją przetargową, wskazaniami
Zamawiającego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych przypadkach
określonych w umowie. Dla skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 - dniowego terminu na usunięciem stanu
stanowiącego podstawę odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu.
f) dojdzie do zawarcia umowy pomimo wniesionego sprzeciwu Zamawiającego, zgodnie z § 6* ust.
4 umowy,
g) w razie konieczności:
- Trzykrotnego dokonywania zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy bądź,
- konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub
którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o podwykonawstwie, których przedmiotem są
dostawy lub usługi.*
h) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 4 ust. 15 i 16
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za
odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,
iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę i Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki:
Wykonawca obowiązany jest:
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w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji
powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z której przyczyn doszło do odstąpienia od umowy,
3. sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na
budowie,
4. zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających.
1) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach
wzajemnych potrącone zostaną należne kary naliczone zgodnie z § 12 niniejszej umowy.
2) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
jest obowiązany dodatkowo:

zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające,

przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.
1.

§ 14
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę
w ich wypełnieniu.
2. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym
pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności.
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się
na nie powołuje.
4. Strony ustalają, iż z umownych przesłanek odstąpienia od umowy mogą skorzystać w razie ich
zaistnienia przez cały okres obowiązywania umowy.
§ 15
Odbiory
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia określony w § 1.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na piśmie.
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru częściowego
Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.
Podczas odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: atesty na wbudowane materiały,
wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę
sprawdzeń i badań, inne wymagane dokumenty np. pomiar geodezyjny, instrukcje
użytkowania, etc.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy,
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.7.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000055128;
Kapitał zakładowy Spółki: 9.633.600,00 zł;
NIP: 882-15-80-706; Regon: 890567944
Konto: Santander Bank Polska o/Bielawa nr 78 1090 2284 0000 0005 8600 7563
44

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
Tel./Fax +48 74 645 04 39

www.tbsbielawa.pl
e-mail: tbs@tbsbielawa.pl

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad
lub usterek.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz
do zaproponowania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
9. O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady lub usterki potwierdzą protokolarnie strony, uzgadniając
sposób i termin jej usunięcia.
10. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie usunie je
Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami usunięcia Wykonawcę.
11. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji komisję odbioru dla ustalenia
warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym
również związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 dni
kalendarzowych od dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji.
§ 16
Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt.
2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z poźn. zm.) oraz w zakresie:
zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy po ich uwzględnieniu przez Zamawiającego, w szczególności w następujących
przypadkach:
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów lub innych czynników zewnętrznych
i niemożliwych do przewidzenia wydarzeń, które będą miały wpływ na termin realizacji
zamówienia,
- konieczności wykonania robót dodatkowych objętych odrębną umową lub robót zamiennych,
- zmiany dokumentacji projektowej, której nie dało się przewidzieć, a jest konieczna dla
uzyskania efektu końcowego i która wymaga ponownego zgłoszenia do odpowiednich organów,
- natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio nie zinwentaryzowane lub
niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
 klęsk żywiołowych;
2. zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych nie powodujących zmiany wysokości
wynagrodzenia, a niezbędnych do uzyskania pożądanego przedmiotu umowy,
3. zmiany warunków płatności wynikających z potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy i nie
naruszających interesu Zamawiającego, w tym sposobu rozliczania umowy i płatności na rzecz
Wykonawcy,
4. zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT – dotyczy to
części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano i nie zafakturowano.
5. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę,
6. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
7. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany.
8. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiany nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w
trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, teleadresowych, a także zmiany
prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
§ 17
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w
formie aneksu do umowy.
§ 18
Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i jej treść zgodna jest z ich wolą.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz przepisy
ustawy o finansach publicznych.
§ 20
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 21
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

*) Uwaga! Zapisy w niniejszej umowie obowiązują w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z
udziałem podwykonawców
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Załącznik nr 7
................................................
Nazwa i adres Wykonawcy/ów

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ2
Informuję, że*:





nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty
w postępowaniu pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”, prowadzonym przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o.



należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”, prowadzonym
przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o.
1. Nazwa podmiotu ………………………………………………….……………………………………..………………
2. Nazwa podmiotu …………………………………………………………….…………………………..………………
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
…………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………………………………………..…………………………
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

) Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony
zamawiającego).

2
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* zaznaczyć odpowiednie
Załącznik nr 8

................................................
Nazwa i adres Podmiotu

………………………………….
(Miejscowość i data)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP
Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..………………………
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

działający w imieniu ..............................................................................................................
(wpisać nazwę i adres podmiotu)

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn:
„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w Bielawie”
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP udostępniamy Wykonawcy
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

nasze zasoby, tj.:
1.
Zdolność techniczna i zawodowa wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia
wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(
należy szczegółowo określić jakiego rodzaju zasoby zostaną udostępnione Wykonawcy oraz opisać jaką część robót lub
czynności będzie wykonywał inny podmiot)

2.
Zdolność techniczna i zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie
osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wymaganymi przez Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(
należy szczegółowo określić które osoby skierowane do realizacji zamówienia zostaną udostępnione Wykonawcy i jakie
czynności osoby te będą wykonywały)

Ponadto oświadczam/y, że:
1)
udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na okres:
…………………………………………………………………………………………………………………….........................................

3.

(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)
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2)
wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(
np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

.........................................,dn. ............................
………….………............................

Miejsce i data złożenia zobowiązania

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 9

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

składane na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych

„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w Bielawie”

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

oświadczam, że
wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.

..................................,

dnia ...................................................

............................................................................................
( pieczęć i i podpis osoby uprawnionej/
osób uprawnionych do reprezentowania
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wykonawcy/wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 10

Oświadczenie Wykonawcy
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności składane na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (dalej ustawa P.z.p.)

......................................................................................................................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego

„Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu w Bielawie”
oświadczam, że:
1) wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
.........................................................................
Podpis przedstawiciela Wykonawcy
upoważnionego do jego reprezentowania

LUB
2) wobec podmiotu, który reprezentuję wydano prawomocny wyroku Sądu lub/i ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
UWAGA: Wykonawca wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, może przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
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..........................................................................
Podpis przedstawiciela Wykonawcy
upoważnionego do jego reprezentowania

* Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z pkt 1 oraz podpisać dokument w pkt 1 LUB złożyć
oświadczenie, zgodnie z pkt 2 oraz podpisać dokument w pkt 2 (w zależności od zachodzących okoliczności).
Zamawiający uprzejmie informuje Wykonawców, iż nie należy podpisywać dokumentu jednocześnie w pkt 1 i pkt 2
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