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ZAMAWIAJĄCY 
 

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW” 
 

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98;  02-777 Warszawa 

NIP: 525-000-63-54 REGON: 000491110 

tel. 022 544-18-00 www.sbmursynow.pl 

Godziny pracy: 

pon.-śr. 7:45 – 15:45 czw. 7:45 – 17:45 pt. 7:45 – 13:45 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy zadania pod nazwą: 

 

Docieplenie części elewacji 

budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW” 

położonego przy ul. Surowieckiego 2 w Warszawie 
 

Integralną cześć niniejszej SIWZ stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 

Załącznik nr 2 - Przedmiary Robót; 

Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 4 - Formularz oferty; 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy. 

 

 

 

 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami 

w oparciu o „Regulamin postępowania przy wyborze wykonawców oraz składania zamówień i dokonywania 

zakupów w SBM „URSYNÓW”” (dalej „Regulamin”) dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 

Wykonawcy ponoszą ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz 

przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

Warszawa, 21.11.2019 

 

  

 

http://www.sbmursynow.pl/
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. OKREŚLENIE PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: 

1.1. Docieplenie części elewacji budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW” położonego przy ul. 

Surowieckiego 2 w Warszawie; 

1.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót 

stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Przedmiar Robót stanowiący Załącznik 

nr 2 do SIWZ; 

1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie nie później niż do dnia 30.05.2020r. 

 

Wykonawca przedstawi na formularzu oferty deklarowany termin zakończenia robót dla całości 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza ustalenie wiążących Wykonawcę terminów 

realizacyjnych w trakcie negocjacji w postępowaniu przetargowym. 

 

3. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY 

Zamawiający dokona wyboru tego Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę dla całości 

przedmiotu zamówienia. Obowiązują dwa kryteria wyboru, które będą podstawą do obliczenia całkowitej 

liczby punktów badanej oferty. Są to: 

3.1. CENA BRUTTO: 

3.1.1. waga kryterium 80 %; 

3.1.2. do obliczeń będzie brana pod uwagę cena brutto wykonania zamówienia - dla całości 

przedmiotu zamówienia - (skalkulowana i wyrażona w PLN z dokładnością 2 miejsc po 

przecinku); 

3.1.3. podstawą do ustalenia ceny oferty Wykonawcy jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót oraz przedmiary robót; 

3.1.4. w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

3.2. OKRES GWARANCJI: 

3.2.1. waga kryterium 20 %; 

3.2.2. okres gwarancji w formularzu ofertowym należy podać w pełnych miesiącach. Minimalny 

okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy; 

3.2.3. jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, termin ten 

będzie wiążący dla Wykonawcy, jednakże do oceny ofert w kryterium okres gwarancji 

zostanie przyjęty okres 72 miesiące; 

3.2.4. jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji 

krótszy niż 36 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona. 

Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów oferty zawiera Rozdział X - OCENA OFERT - 

CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW OFERTY. 

 

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

5.1. Uwaga! Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z przyszłym 

placem budowy podczas wizji lokalnej. 

5.2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie w zakresie opisanym w STWiOR 

oraz przedmiarze robót. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować 

jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu 
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swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań 

wynikających z umowy. Należy przyjąć jako wiążący najszerszy zakres któregokolwiek dokumentu. 

 

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  I SPOSÓB DOKONYWANIA 

OCENY ICH SPEŁNIANIA 

 

1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, 

KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI OKREŚLONE W § 9 UST. 5 REGULAMINU, TJ.: 

1.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

1.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

1.3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

1.4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z treścią § 7 Regulaminu, oraz złożą wszystkie 

wymagane (wskazane przez Zamawiającego) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

uprawniających do udziału w postępowaniu i potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, a także inne dokumenty wymagane niniejszą 

SIWZ.  

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

2.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 

Rozdziale II ust. 1 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu określonych w § 9 ust. 5 Regulaminu (Załącznik Nr 3 do SIWZ) oraz dowodu 

wpłaty wadium zgodnie z rozdziałem XIII SWIZ. 

2.2. Dodatkowo, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt. 3) SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 

referencji potwierdzających wykonanie przez oferenta w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót polegających na remoncie co najmniej jednej 

elewacji w budynku mieszkalnym. 

 

3. POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 

3.1. Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w 

stosunku do osób fizycznych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej.  

3.2. Wypełniony kosztorys ofertowy szczegółowy dla zamówienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić 

w programie NORMA lub równoważnym. Wykonawca nie może zmieniać, dodawać lub usuwać 

pozycji, podstawy wyceny oraz ilości robót ujętych w przedmiarze robót. 

3.3. Uprawnienia budowlane kierownika budowy.  

3.4. Aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego.  

3.5. Parafowany wzór Umowy. 

 

III. ODRZUCENIE OFERTY 

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1. oferta jest niezgodna  z SIWZ, 

2. nie została uzupełniona w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

nie zaproszonego do składania ofert, 

5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny, 

6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszej specyfikacji formularzu (Załącznik Nr 4 do SIWZ)  na 

podstawie opisu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiaru robot.   

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w maszynopisie, jako wydruk komputerowy lub 

ręcznie czytelnym pismem i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie 

poprawki i skreślenia tekstu należy dokonywać w ten sposób, by treść poprawki i poprzednich zapisów 

była czytelna. Każda z poprawek i skreśleń powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy, w przeciwnym 

razie nie będzie uwzględniona.  

3. W przypadku dołączenia do oferty folderów, informacji handlowych, danych technicznych itp. w języku 

obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „OFERTA” 

opracowanym przez Zamawiającego. 

5. Dokumenty załączone do oferty powinny być składane w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

6. Do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.   

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opatrzonej pieczęcią Wykonawcy kopercie. Oferta powinna być 

zaadresowana. Adres powinien zawierać: 

7.1. Nazwę i adres Zamawiającego,   

7.2. Nazwę i adres Wykonawcy,  

7.3. Oznaczenie: „Oferta na wykonanie docieplenia części elewacji budynku mieszkalnego SBM                

„URSYNÓW” położonego przy ul. Surowieckiego 2 w Warszawie”. 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  

10. Wszelkiego rodzaju korespondencja, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji, o 

której mowa powyżej także za pomocą e-maila (adres: sbmursynow@sbmursynow.pl). Oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą e-maila uważa się za złożone w terminie, 

jeżeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. W 

przypadku przesyłania korespondencji e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej, jest zobowiązana do 

niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.   

11. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie 

określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 

oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia treści „informacje zawarte na 

stronach od nr ......... do nr ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

niniejszego postępowania. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez to nie ujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 

przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności.  

 

V. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI  

 

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3. Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na własnej stronie internetowej bez 

ujawniania źródła zapytania. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego) w 
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sprawach organizacyjnych, technicznych i dotyczących wizji lokalnej upoważnieni są inspektorzy nadzoru 

pod numerami tel.: 22 544 18 00 oraz pod adresem e-mail:  sbmursynow@sbmursynow.pl 

 

VI. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI  

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Jeśli zmiana SIWZ będzie powodowała konieczność zmiany oferty Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert.  

2. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Spółdzielni. 

  

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego, w biurze przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 

02-777 Warszawa,  do dnia 19.12.2019 r. do  godz.12:00. 

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do innego miejsca i w innym terminie 

niż wskazane powyżej.  

 

VIII. WYCOFANIE LUB ZMIANA TREŚCI OFERTY  

 

Wycofanie oferty lub zmiana jej treści jest skuteczna przed upływem terminu do składania ofert. W celu 

wycofania oferty należy doręczyć Zamawiającemu zawiadomienie o wycofaniu oferty i pokwitowanie odbioru 

uprzednio złożonej koperty z ofertą. W celu zmiany treści oferty należy złożyć zamkniętą, zaadresowaną na 

adres Zamawiającego i oznaczoną pieczęcią Wykonawcy kopertę z napisem: 

„Zmiana oferty na wykonanie docieplenia części elewacji budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW” 

położonego przy ul. Surowieckiego 2 w Warszawie”. 

 

IX. INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE I TRYBIE OTWARCIA OFERT ORAZ 

PROCEDURA NEGOCJACYJNA  

 

I ETAP 

Część jawna 

1. Otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi dnia 19.12.2019 r. o godz. 12:45 w siedzibie 

Zamawiającego, Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, Sala konferencyjna.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Podczas otwarcia ofert podawane będą ceny ofert, okres gwarancji oraz nazwa i adresy Wykonawców. 

 

Część zamknięta 

1. Komisja Przetargowa rozpatrzy i oceni oferty z punktu widzenia kompletności ofert i spełnienia warunków 

określonych w SIWZ oraz sporządzi wykaz wykonawców dopuszczonych do negocjacji. 

2. Komisja Przetargowa może dopuścić do dalszego postępowania ofertę, która nie spełnia wymogów 

formalnych pod warunkiem uzupełnienia przez Wykonawcę oferty o brakujące dane lub dokumenty, 

wyznaczając na piśmie datę i godzinę uzupełnienia oferty.  

 

II ETAP 

1. Komisja Przetargowa skieruje na piśmie (e-mail) zaproszenia do negocjacji do Wykonawców, których 

oferty nie zostaną odrzucone oraz przeprowadzi indywidualne negocjacje w zakresie oferowanych 

warunków realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Negocjacje odbędą się w dniach i godzinach ustalonych odrębnie z każdym z oferentów.  

3. Po przeprowadzeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami Komisja przetargowa wyznaczy termin 

składania ofert ostatecznych, o którym powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, z którymi 

negocjowała oraz poinformuje ich o warunkach ofert uzyskanych od pozostałych Wykonawców podczas 

negocjacji.  

 

III ETAP 

1. Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składają oferty ostateczne. 

mailto:r.wroblewska@sbmursynow.pl
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2. Komisja dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale X SIWZ i 

sporządzi protokół z prac komisji, który przekaże Zarządowi celem podjęcia decyzji o wyborze 

Wykonawcy. 

 

X. OCENA OFERT - CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW OFERTY 

 

W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał całość 

zamówienia. Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:  

 

CENA BRUTTO – waga kryterium 80 %  

OKRES GWARANCJI - waga kryterium 20 %  

 

Zamawiający przyjmuje 1% = 1 punkt  

 

Kryterium – CENA BRUTTO 

Sposób oceny ofert w kryterium: cena brutto 

 

Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:  

 

PC = CN/CR x 80 pkt. 

PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia  

CN – najniższa oferowana spośród wszystkich ofert cena brutto zamówienia 

CR – cena brutto oferty badanej 

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  

Kryterium - OKRES GWARANCJI 

Sposób oceny ofert w kryterium: okres gwarancji 

 

Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:  

 

G = Gx/Gn x 20 pkt.  

G – liczba punktów badanej oferty dla kryterium okres gwarancji 

Gn – najdłuższy oferowany spośród wszystkich ofert okres gwarancji (nie więcej niż 72 miesiące) 

Gx – okres gwarancji oferowany w badanej ofercie 

 

CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW OFERTY 

Liczba punktów badanej oferty jest sumą punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla obu kryteriów oceny 

obliczoną wg następującego wzoru:  

 

L = PC + G  

L – całkowita liczba punktów badanej oferty 

PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia 

G – liczba punktów badanej oferty dla kryterium okres gwarancji 

 

XI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę o:  

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając dane wybranego Wykonawcy; 

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie; 

1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienie jednemu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dla zamówienia - chyba, że postępowanie 

zostanie unieważnione.  
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XII. WADIUM 

 

1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery 

tysiące złotych); 

2. Wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego:  

32 2490 0005 0000 4530 9648 6279 

3.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:  

3.1. upłynął termin związania ofertą; 

3.2. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia; 

3.3. oferta Wykonawcy nie została wybrana. 

4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:  

4.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

4.2. który został wykluczony z postępowania; 

4.3. którego oferta została odrzucona. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 

6. Wadium wpłacone przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego stanie się, w przypadku 

podpisania przez Wykonawcę Umowy, zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

 

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

  

1. Zamawiający przeznaczy wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana na zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z projektem umowy.  

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY Z 

WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA UZNANA ZA 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ  

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ 

i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, chyba, że postępowanie zostanie unieważnione. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Polisę OC z tytułu prowadzonej 

działalności na kwotę min. 1.000.000 zł (Słownie: jeden milion złotych). 

 

XV. OPŁATA ZA MATERIAŁY PRZETARGOWE  

Materiały przetargowe są bezpłatne.  



Załącznik nr 1 do SIWZ























Załącznik nr 1 do STWIOR



























Załącznik nr. 1 do STWIOR















































Załącznik nr 2 do SIWZ









[1] 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

                    

    

 pieczątka wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]:  ………………………………………………………………… 

      

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy [nazwa firmy]:……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

             

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.  

 

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5) nie podlegam wykluczeniu z postępowania zgodnie z treścią § 7 Regulaminu, 

 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 

podpis i pieczątka imienna  

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Pieczęć  Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

DANE WYKONAWCY 

Pełna nazwa  

Adres siedziby [kod, 

miejscowość, ulica, nr 

domu, nr lokalu] 

 

Adres do korespondencji 

[jeśli inny niż siedziby] 
 

NIP  REGON  

Nr telefonu  Nr telefonu komórkowego  

E-mail  

 

PRZEDMIOT OFERTY 

Docieplenie części elewacji budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW’’ 

położonego przy ul. Surowieckiego 2 w Warszawie 

 

 
OFEROWANA CENA I OKRES GWARANCJI 

Wartość brutto jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert. 
 

 

Docieplenie części elewacji budynku mieszkalnego SBM 

„URSYNÓW” położonego przy ul. Surowieckiego 2 w Warszawie 
 

Cena netto [PLN] 
 

Podatek VAT 

[PLN] 

 

Cena brutto [PLN] 
 

Okres gwarancji 

[m-c] 

 

 

OŚWIADCZENIA  

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z 

załącznikami) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

2. Oświadczam, że czujemy się związani ofertą przez okres 60 dni licząc od wyznaczonego terminu składania 

ofert.  

3. Oświadczam, że przeprowadziliśmy wizję lokalną i zapoznaliśmy się z przyszłym placem budowy, w 

szczególności sprawdziliśmy elewację będącą przedmiotem remontu pod kątem uwzględniania jej stanu, 

w tym konstrukcji, w celu prawidłowego przeprowadzenia remontu w technologii, która została 

zaproponowana w złożonej ofercie.  

 

 

 

 

 
…………………..………………, dnia   _____/_____/2019 r. 

______________________________ 

podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

Pieczęć  Wykonawcy 
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UMOWA nr ………………/2019 

zawarta w dniu …… ………………………… 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 

1. Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji 

Edukacji Narodowej 98 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000011826, 

posiadającą NIP 525-000-63-54 i REGON 000491110, zwaną w treści umowy Zamawiającym, którą 

reprezentują: 

1.1. ……………………………………. - Prezes Zarządu, 

1.2. …………………………………… - Wiceprezes Zarządu, 

a 

2. …………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: …….., 

 

zwanych również dalej łącznie Stronami. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy docieplenia części elewacji budynku 

mieszkalnego SBM „URSYNÓW” położonego przy ul. Surowieckiego 2 w Warszawie, Strony zawierają 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania docieplenie części elewacji budynku 

mieszkalnego SBM „Ursynów” położonego przy ul. Surowieckiego 2 w Warszawie. 

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają: 

2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy; 

2.2. Oferta Wykonawcy - stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy; 

2.3. Kosztorys ofertowy Wykonawcy, sporządzony w oparciu o Przedmiar Robót Zamawiającego - 

stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy; 

3. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

3.1. Termin rozpoczęcia – …………………….... 

3.2. Termin zakończenia – ……………………… 

4. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te będą wypełniały 

wszystkie normy techniczne przewidziane polskimi przepisami.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu stosownych atestów dopuszczających 

zastosowane materiały do stosowania w budownictwie jako załącznik do pierwszego protokołu odbioru 

robót. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach: 

6.1. zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadkach: 

6.1.1. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które wpłynęły na 

przedłużenie się trwania robót (jak m.in.: roboty dodatkowe, awaryjne, zamienne); 

6.1.2. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w pierwotnie określonym 

terminie (przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności, powstałe po zawarciu umowy, 

niezależne od woli stron, których wystąpienia strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec); 

6.1.3. niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych w danym okresie, 

udokumentowanych notatką służbową (jak m.in.: silne wiatry, długotrwałe opady deszczu lub 

gradu, uniemożliwiające realizację robót);  

W takich wypadkach zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić wyłącznie o liczbę dni 

opóźnienia, wynikających bezpośrednio z działania ww. okoliczności, zatwierdzonych przez 

Zamawiającego; 

6.2. zmiana kierownika budowy z ramienia Wykonawcy, w przypadkach: 

6.2.1. z przyczyn losowych – pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę wymaganych uprawnień 

kolejnego kierownika; 

6.2.2. w przypadku uznania przez Zamawiającego, że kierownik budowy nie wykonuje swoich 

obowiązków w sposób należyty; 

6.3. zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego zaistniała z przyczyn losowych. Zaistnienie takich 

okoliczności powinno być udokumentowane stosowną notatką podpisaną przez Zamawiającego i 

Wykonawcę; 

6.4. wystąpienie okoliczności, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 

6.5. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy - wynikająca ze zmiany zakresu prac obejmującego 

roboty dodatkowe lub zamienne. Zmiana ta może nastąpić na podstawie sporządzonego przez Strony 
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protokołu konieczności i podpisanego aneksu do Umowy. 

 

§ 2. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na budowę w terminie ….. dni od podpisania Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

2.1. wskazania miejsc podłączenia do poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby realizacji niniejszej 

umowy; 

2.2. odbioru robót – na zasadach opisanych w § 5 nieniniejszej umowy. 

 

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustaliły 

na kwotę …………………………. zł (słownie: ……) netto, co po dodaniu podatku VAT w stawce 8 % 

(osiem procent) w kwocie …. Zł (słownie: …), daje kwotę …………………………. zł (słownie: 

………………………………………) brutto. 

2. Z uwagi na charakter robót przedmiotu zamówienia, Strony przewidują możliwość zmiany wartości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości robót, jaka może wyniknąć po przystąpieniu do wykonania 

docieplenia części elewacji – w zależności od stanu budynku ujawnionego po ustawieniu rusztowań i 

dokonaniu dokładnych oględzin elewacji. Zmiany te będą weryfikowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i będą podstawą do zmiany określonej w §3 ust.1 wartości wynagrodzenia Wykonawcy w 

oparciu o sporządzony kosztorys powykonawczy. Wskazana powyżej wartość Wynagrodzenia ma 

charakter orientacyjny i służy wyłącznie jako podstawa do ustalania wartości zabezpieczeń, kar umownych 

itp. w tych przypadkach, w których Umowa odsyła do Wynagrodzenia. 

3. Do wyceny ewentualnych robót nieuwzględnionych w kosztorysach ofertowych będą miały zastosowanie 

stawki i parametry do kosztorysowania określone w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy (Załącznik nr 3 

do Umowy), przy czym materiały nie ujęte w tym Kosztorysie będą przyjmowane wg średnich cen 

zawartych w „Informacji o cenach materiałów budowlanych SEKOCENBUD”, wydanie kwartalne 

Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z o.o. z kwartału 

poprzedzającego sporządzenie rozliczeń, a w przypadku ich braku – w oparciu o kalkulację własną 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z zakresem przewidywanych 

prac, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie 

środki mające na celu właściwe ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem 

całości Przedmiotu Umowy. Działania te pozwoliły na złożenie kompletnej oferty wykonawstwa. 

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisanie przez komisję odbiorową, o której 

mowa w §5 ust. 2 niniejszej Umowy, protokołu odbioru robót. Faktury za wykonane roboty należy 

wystawiać na adres: Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”, 02-777 Warszawa, Al. 

Komisji Edukacji Narodowej 98, NIP 525 000-63-54, Regon 000491110. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze - w 

terminie 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym termin ten uważa się za 

dotrzymany w dacie wystawienia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu na konto Wykonawcy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury o kwotę kary 

umownej z tytułu przewidzianego w niniejszej umowie, określonej w wystawionej przez Zamawiającego 

nocie obciążeniowej oraz kaucji gwarancyjnej określonej w § 13 ust. 2 a także kosztów zużytych mediów 

określonych w § 4 ust. 10. 

 

§ 4. Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i spełnia wymogi niezbędne do wykonania prac zgodnie z 

Umową oraz, że wykona powierzony mu zakres prac za pomocą własnych sił roboczych i własnego sprzętu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonymi dokumentami, zasadami wiedzy 

technicznej, zaleceniami Zamawiającego, z zachowaniem jak najwyższej staranności, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawa budowlanego. 

2.2. ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, 

ochrony przed hałasem i przepisów przeciwpożarowych; 

3. Wykonawca zobowiązuje się – jeśli wymagają tego przepisy – do uzyskania zgody na zajęcie pasa 

drogowego na czas trwania danych robót. Koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego Wykonawca 

wkalkulował w wartość wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1. W tym zakresie Wykonawca będzie 

samodzielnie dokonywał czynności urzędowych, zaś Zamawiający udzieli mu w razie konieczności 

stosownych pełnomocnictw. Wykonawca zobowiązuje się do pełnego respektowania terminów 
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wynikających z decyzji o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego – pod rygorem poniesienia kosztów opłat 

dodatkowych za przedłużenie terminu zajęcia tego pasa, opłat z tytułu samowolnego jego zajęcia, czy też 

– mandatów lub grzywien z tego tytułu – również w przypadku, jeśli z powodu niezachowania należytej 

staranności Wykonawcy, zostanie nimi obciążony Zamawiający.  

4. Wszelkie materiały dostarczone przez Wykonawcę i wykorzystywane do realizacji Przedmiotu Umowy 

muszą:  

4.1. spełniać wymogi ustawy prawo budowlane i wynikających z niego przepisów; 

4.2. być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i na 

dowód tego posiadać odpowiednie dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy; 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację zamówienia oraz z tytułu negatywnych 

konsekwencji związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy. 

Wykonawca przyjmuje również odpowiedzialność za ewentualne kary i mandaty wynikające ze swoich 

zaniedbań przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca do dnia wprowadzenia na budowę przedstawi harmonogram prac.  

7. Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace przez cały okres trwania remontu w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla lokatorów i użytkowników lokali usługowych. 

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnić przez cały okres trwania docieplenia bezpieczny dostęp do lokali 

usługowych i wejścia na osiedle poprzez stosowanie kładek, podestów itp. Elementy takie powinny zostać 

uwzględnione w wycenie oferty i ich wykonanie mieści się w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w §3 ust.1. 

9. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć plac budowy w sposób odpowiadający obowiązującym 

przepisom.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w oparciu o 

wskazania podliczników zamontowanych przez siebie na swój koszt w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może do wykonywania Umowy 

zatrudnić podwykonawców. 

12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, przedłoży Zamawiającemu imienną listę personelu, który 

będzie wykonywał umowę. W przypadku zmiany składu personelu, każdorazowo Wykonawca złoży 

uzupełnioną (uaktualnioną) listę personelu. 

 

§ 5. Odbiory 

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na piśmie (faksem lub mailem). 

Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia ustali termin odbioru robót. 

2. Strony dokonają komisyjnego odbioru robót objętych przedmiotem umowy. W skład komisji odbioru 

wejdą osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę. Z prac komisji sporządza się protokół 

odbioru robót. 

3. Zamawiający powoła komisję odbiorową Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia 

zakończenia robót przez Wykonawcę.  

4. Strony mają obowiązek dokonania częściowego odbioru robót w przypadku robót zanikowych lub 

ulegających zakryciu – po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę. Częściowego odbioru robót dokonuje 

komisja odbioru, o której mowa w ust.2. 

5. Ponadto Strony ustalają, że z uwagi na wielkość i wartość zamówienia, dopuszczają dokonywanie 

odbiorów częściowych prac. Protokoły z częściowego odbioru prac będą dla Wykonawcy podstawą do 

wystawienia faktur częściowych za częściowe wykonanie robót, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 

6. Strony ustalają, że w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót zanikowych lub 

ulegających zakryciu, Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje tego faktu. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady wykonania Przedmiotu Umowy, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

7.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

7.1.1. odmówić odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad – jeśli stan wykonania 

Przedmiotu Umowy uniemożliwia dokonanie jego odbioru, w szczególności ze względu na 

niekompletność wykonania albo istotność lub zakres stwierdzonych wad, albo:  

7.1.2. dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad przez Wykonawcę – w pozostałych 

przypadkach; 

7.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

7.2.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy; 
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7.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać ponownego wykonania przedmiotu 

odbioru. 

8. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze. 

9. Przed upływem okresu gwarancji odbędzie się przegląd gwarancyjny przy udziale Zamawiającego, jego 

inspektora nadzoru, kierownika budowy i Wykonawcy. 

 

§ 6. Osoby upoważnione 

Nad prawidłowym przebiegiem wykonania umowy nadzór będą sprawowali ze strony: 

1. Wykonawcy: - ………………………………………… 

2. Zamawiającego: - …………………………………….…... 

 

§ 7. Odpowiedzialność za szkody i mienie 

1. Za wszelkie szkody spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w majątku 

Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe podczas prowadzenia robót, odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca oraz zobowiązuje się on do ich niezwłocznego naprawienia. W szczególności Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, za ewentualne skutki zalania lokali w budynkach, których 

remontu elewacji dotyczy Umowa, w wyniku zdjęcia parapetów i nienależytego czy niedostatecznego 

zabezpieczenia budynków przed opadami na czas remontu. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się 

do poniesienia pełnej odpowiedzialności za wyrządzone w wyniku zalania szkody. Zobowiązuje się do 

uwzględnienia tego ryzyka w polisie ubezpieczeniowej, o której mowa w §15.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy wykorzystywane do wykonania 

umowy. 

3. Majątek Wykonawcy znajdujący się na terenie wykonywanych prac i robót pozostaje pod ochroną 

Wykonawcy w okresie obowiązywania zawartej umowy. 

 

§ 8. Porządek przy wykonywaniu robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco własnymi środkami usuwać z terenu Zamawiającego pozostałe 

po wykonaniu prac umownych odpady nieużytkowe oraz dokonać całkowitego uporządkowania 

(posprzątania) terenu objętego pracami. Powyższe powinno nastąpić najpóźniej przed podpisaniem 

protokołu odbioru robót. 

2. W przypadku nie wykonania powyższego Zamawiający ma prawo - po dodatkowym bezskutecznym 

pisemnym wezwaniu, wykonać te prace zastępczo, na koszt i ryzyko  Wykonawcy, na co Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę. 

3. Na terenie czynnych obiektów (budynków), Wykonawca będzie utrzymywał porządek pozwalający na 

normalną eksploatację tych obiektów. 

4. Wykonawca nie ma prawa wykonywania podłączeń odbiorników energii elektrycznej do sieci 230/380V 

na terenie obiektów SBM „Ursynów” bez zgody osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego za 

nadzór nad wykonaniem robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej 

na czas wykonywania robót. Rozliczenie kosztów zużycia mediów zostanie oparte o wskazania 

podliczników zamontowanych przez Wykonawcę na swój koszt lub ilości wyliczone i zatwierdzone 

przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie ma prawa zakrycia robót zanikowych bez protokolarnego zezwolenia osoby 

odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego za nadzór nad wykonaniem robót - pod rygorem uznania 

tych robót za niewykonane. 

 

§ 9. Kary umowne 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony stosować będą kary umowne 

według następujących zasad: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1. za zwłokę w oddaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy (§ 3 ust. 

1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu, 

1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie gwarancji - w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego 

między stronami. 

1.3. za zwłokę w rozpoczęciu robót dłuższą niż 7 dni - 10% wartości Przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1). 

1.4. za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w robotach z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 0,2% 

wartości Przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1) za każdy dzień przerwy. 
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1.5. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy lub odstąpienia 

przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie - 15% wartości Przedmiotu 

umowy (§ 3 ust. 1). 

1.6. w przypadku porzucenia przez Wykonawcę robót lub zejścia z budowy z przyczyn leżących po jego 

stronie - 15% wartości Przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1). 

1.7. W przypadku niedostarczenia atestów na materiały lub aprobat technicznych – 1,0% wartości 

Przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1)za każdy brakujący atest lub aprobatę. 

1.8. za zwłokę względem harmonogramu - w wysokości 200,- zł za każdy dzień zwłoki.  

1.9. za nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników Wykonawcy po pisemnym upomnieniu - 

w wysokości 200,- zł za każdy przypadek nieprzestrzegania. 

Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie faktury trwającej ponad 21 dni odsetki ustawowe. 

 

§ 10. Odszkodowanie uzupełniające 

1. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia za wykonane czynności do kwoty 

poniesionych strat w wyniku zaistniałej z winy Wykonawcy szkody. 

 

§ 11. Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, poprzez jednostronne 

oświadczenie woli, w przypadku gdy Wykonawca rażąco narusza warunki niniejszej Umowy, a w 

szczególności: 

1.1. nie podjęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 15 dni od daty umownego terminu ich 

rozpoczęcia, mimo wypełnienia swych obowiązków przez Zamawiającego oraz bezskutecznego 

dodatkowego wezwania, 

1.2. wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją, przepisami lub uwagami 

Zamawiającego przekazanymi stosowną notatką służbową - po pisemnym wezwaniu i udzieleniu 

ustalonego terminu do usunięcia nieprawidłowości, 

1.3. przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwającej ponad 15 dni, 

1.4. gdy opóźnienia robót wynoszą z winy Wykonawcy ponad 15 dni w stosunku do ustalonego 

harmonogramu prac.  

1.5. realizuje umowę niezgodnie z jej zapisami, m.in. w przypadku: 

1.5.1. niewykonywania czynności opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – 

„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”, oraz w § 4 Umowy lub ich 

wykonywania niezgodnie z otrzymaną dokumentacją, instrukcjami producentów, wymogami 

techniczno-ruchowymi, zaleceniami osób nadzorujących i niedoprowadzenia stanu 

wykonania umowy do wymaganego w terminie 7 dni od protokolarnego stwierdzenia 

powyższych uchybień; 

1.5.2. stwierdzenia, że Wykonawca rażąco naruszył swoim zachowaniem regulamin porządku 

domowego lub wyrządził istotną szkodę w majątku Zamawiającego, właścicieli lokali lub 

spółdzielczych praw do lokali;  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, poprzez 

jednostronne oświadczenie woli, w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Zamawiającego zapłaty 

prawidłowo wystawionych i wymagalnych faktur przez okres dłuższy niż 30 dni od upływu ich terminu 

płatności - mimo wyznaczenia dodatkowego 14 - dniowego terminu na ich zapłatę - pod rygorem 

odstąpienia od umowy, 

3. Ponadto Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku 

do Wykonawcy, 

4. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, a dodatkowo - w 

przypadkach określonych w pkt. 1 powinno zostać poprzedzone uprzednim pisemnym wezwaniem 

Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z umową z wyznaczeniem na to 7 - dniowego terminu, 

oraz po jego bezskutecznym upływie. 

 

 

§ 12. Czynności po rozwiązaniu umowy 

W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji 
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robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 

1. niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która 

powodowała odstąpienie od umowy, 

2. w terminie 7 dni od dnia odstąpienia sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku - wg stanu na dzień odstąpienia, 

3. sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę. jeżeli odstąpienie od 

umowy miało miejsce z winy Zamawiającego, 

4. sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od 

umowy miało miejsce z winy Zamawiającego, 

5. wezwie Zamawiającego do dokonania, odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

6. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości wpłaconego przez 

Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego wadium w kwocie …..….. zł. Zabezpieczenie to 

gwarantuje wykonanie robót zgodnie z umową. Kwota zabezpieczenia będzie pozostawała na koncie 

Zamawiającego i będzie zwrócona w terminie 7 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót. 

2. Ponadto strony ustalają, że tytułem kaucji gwarancyjnej Zamawiający zatrzyma 5% wartości netto każdej 

faktury Wykonawcy. 

3. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust.2 zostanie ulokowana przez Zleceniodawcę po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego całości wykonanych robót będących przedmiotem umowy, na rachunku 

Zleceniodawcy. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie 

terminu gwarancji. 

 

§ 14. Gwarancja 

1. Okres gwarancji na wykonane przez Wykonawcę roboty ustalono na ……. miesięcy od daty odbioru 

końcowego robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonać nieodpłatnego przeglądu wykonanych robót - 

wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego i zgłosić uwagi dotyczące prawidłowości eksploatacji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich usterek ujawnionych w okresie 

gwarancji. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane materiały i urządzenia 

wraz z dokumentami zawierającymi odpowiednie atesty i certyfikaty, wystawione przez ich producentów. 

5. W przypadku, gdy gwarancja została udzielona Wykonawcy, bez możliwości przeniesienia praw 

gwarancyjnych na Zamawiającego albo utraty/zniszczenia dokumentu gwarancyjnego, Wykonawca 

przejmie odpowiedzialność za wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji, poprzez dokonanie jego 

naprawy lub wymiany na urządzenie wolne od wad, w miejscu jego zamontowania - w terminie 14 dni od 

pisemnego powiadomienia go o istnieniu wady. 

6. Okres rękojmi za wady rzeczy rozszerza się odpowiednio do okresu gwarancji. 

 

§ 15. Ubezpieczenie 

W dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności cywilnej, uwzględniającą 

specyfikę niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł). 

Ubezpieczenie będzie utrzymywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku nie przedłużenia 

polisy w określonym terminie Zleceniodawca będzie uprawniony do wykupu wymaganej polisy na rzecz 

Wykonawcy i obciążenia go kosztami z tym związanymi, powiększonymi o narzut Zamawiającego w 

wysokości 10 % kosztów polisy. 

 

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych 

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych, dla których administratorem jest Zamawiający i nie wiąże się z dostępem Wykonawcy do tych 

danych. 

 

 

§ 17. Wykonanie zastępcze usunięcia usterek 

W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego pisemnie terminie, 
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Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 18. Przepisy końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

prawa budowlanego. 

2. Wszelkie spory wynikłe z postanowień niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W razie wątpliwości interpretacyjnych, ustala się następującą hierarchię powyższych dokumentów: 

3.1. niniejsza Umowa; 

3.2. Protokół z negocjacji; 

3.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

3.4. Przedmiar Robót Zamawiającego; 

3.5. Oferta Wykonawcy; 

3.6. Kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy,  

Załącznik nr 4 - Polisa OC z tytułu prowadzonej działalności Wykonawcy,  

Załącznik nr 5 - Przedmiar Robót Zamawiającego, 

Załącznik nr 6 - Protokół z negocjacji Komisji Przetargowej. 

Załącznik nr 7 - Protokół z negocjacji Zarządu. 

 

 

 

 

 

………………………………….………    ………………………………… 

  Zamawiający       Wykonawca 

 


