
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Budowa parkingu przy budynku ul. ŻEROMSKIEGO 1 na działkach  

nr ewid. 591/2 i 587/1 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie  

ul. Pionierów 2; 11-600 Węgorzewo 

 

I. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających budowie parkingu 

z płyt betonowych ażurowych wraz z drogą manewrową, dwóch zjazdów na drogę gminną  

ul. 11 Listopada, ciągów pieszych, sieci kanalizacji deszczowej drenażowej, przebudowie 

odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, wykonanie oświetlenia miejsc parkingowych, 

montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Nazwy i kody CPV  

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

1. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 Pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

 Przeniesienie wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej rozbieralnej o wym. dł. 4,95 

m szer. 3,65 m wys. 2,3 m na nowe miejsce z oczyszczeniem elementów stalowych i 

pomalowaniem farbą antykorozyjną, 

 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i betonu, 

 Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych, 

 Wykonanie koryta o głębokości 26 cm na całej szerokości projektowanych 

nawierzchni utwardzonych, 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

 Wykonanie warstwy podbudowy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm 

 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej 

mechanicznie o gr. 20 cm, 

 Wykonanie ławy betonowej oraz ustawienie i wyregulowanie krawężników 

betonowych, 

 Ustawienie obrzeży betonowych, 

 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm pod projektowane nawierzchnie, 

 Wykonanie nawierzchni parkingów i dróg manewrowych z płyt ażurowych gr. 8 cm 

(miejsca postojowe – kolor czerwony, drogi manewrowe – kolor szary), 

 Wypełnienie otworów w płytach ażurowych kruszywem naturalnym o uziarnieniu  

8-16 mm, 

 Wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników i terenu pod wiatę śmietnikową z kostki 

betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, 

 Ułożenie rur ochronnych A160PS - na kablach telekomunikacyjnych, zgodnie z 

warunkami wydanymi przez właściciela sieci, 

 Regulacja włazów studni kanalizacyjnych, studzienek dla zaworów wodociągowych, 

 Wymiana zasuw żeliwnych sieci ciepłowniczej o średnicy nominalnej 150 mm – 2 szt. 



 Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym na odległość do 2 km, 

 Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych do punktu odbioru odpadów, 

 Wykonanie rurociągów kanalizacji deszczowej drenażowej z rur drenażowych o śr. 

113 mm i 80 mm wraz ze studniami rewizyjnymi, 

 Budowa linii kablowej oświetleniowej z montażem słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami LED, 

 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej zgodnie z 

Warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. polegająca na 

zmianie trasy przebiegu linii poprzez ułożenie nowych odcinków linii i zmufowania 

ich w miejscach przecięć z istniejącymi, demontaż unieczynnionych odcinków linii 

kablowych, zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych, 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z Projektem organizacji 

ruchu, 

 Odtworzenie terenów zielonych w postaci trawników. 

 

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca zapewni dojazd do firm, instytucji oraz 

nieruchomości osób fizycznych prowadzących działalność lub mieszkających przy 

terenie objętym inwestycją. Materiały rozbiórkowe w postaci kostki betonowej stanowią 

własność Zamawiającego i należy je przewieźć we wskazane miejsce na odległość do 2 

km. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować 

harmonogram całości prac i uzgodnić go z Zamawiającym. Oferent zobowiązany jest do 

zapoznania się z terenem planowanej inwestycji. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest 

zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa 

określonych w obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca winien uwzględnić w 

wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji technicznej – w przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym a 

dokumentami pomocniczymi (w tym przypadku przedmiar robót) – przeważają zapisy 

dokumentacji projektowej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 

 Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej 

 Projekt organizacji ruchu 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 Przedmiar robót (materiał pomocniczy) 

UWAGA: Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do wyliczenia 

ceny ryczałtowej oferty.  

4. Oferent odpowiada za zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, wykonanie wizji 

lokalnej, analizy zakresu robót. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie robót budowlanych podwykonawcom.  

 

III. Termin realizacji zamówienia:  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany od dnia podpisania 

umowy do dnia 15.10.2022r. 

 

IV. Wymagania stawiane Oferentowi.  

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:  

1) Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w ramach, której wykonywali prace 

remontowo – budowlane o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia. 



2) Posiadają doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, 

przy wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu robót 

związanych z przebudową dróg lub robót brukarskich o wartości każdej z robót nie 

mniejszej niż 150.000,00 zł brutto. 

3) Posiadają potencjał kadrowy z niezbędnymi kwalifikacjami, zapewniający realizację 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, standardami 

jakościowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

4) Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował 

osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania 

zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,  

tj.: osobą posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, która może być 

wyznaczona na stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej odpowiadające 

wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane. 

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

6) Wpłacą wymagane wadium, 

7) Przeprowadzą wizję lokalną i zapoznają się z dokumentacją techniczną do wykonania 

zamówienia, 

8) Sporządzą ofertę zgodnie z wymogami przedstawionymi w niniejszej SIWZ, 

9) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego tj.:  

9.1. Oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, pracownicy 

Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II 

stopnia w linii prostej i bocznej, 

9.2. Do udziału w przetargu nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w 

ust. 8.1 posiadają minimum 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych, 

9.3. Do udziału w przetargu nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w 

których osoby wymienione w ust. 8.1 zajmują stanowiska kierownicze. 

10) Nie posiadają powiązań z Zamawiającym.  

 

2. Wykaz dokumentów, które należy załączyć do oferty.  
 

Dokumenty należy złożyć w podanej poniżej kolejności:  

1) Oferta wg załączonego wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ zwierająca Oświadczenie, że 

Oferent:  

a) Zapoznał się z przedmiotem zamówienia, załączony przedmiar robót traktuje jako 

element pomocniczy, dokonał wizji lokalnej, zna przedmiot zamówienia i w złożonej 

ofercie uwzględnił wszystkie prace i uwarunkowania niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia, 

b) Posiada wszystkie informacje niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 

c) Wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty, wymagane SIWZ są kompletne, 

sporządzone zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji, 

d) Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie nieprzekraczalnym wskazanym w 

ofercie, 

e) Uważa się za związany niniejszą ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu do 

składania ofert, 



f) Upoważnia Zamawiającego do uzyskania opinii u innych zleceniodawców, dla 

których realizował zamówienia lub uzyskał rekomendacje, 

g) Oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty zawrze umowę z Zamawiającym 

zgodnie z załączonym do SIWZ projektem umowy, 

h) Zabezpieczy pod względem BHP teren budowy oraz wyznaczy osobę odpowiedzialną 

za przestrzeganie w/w przepisów, 

i) Przy realizacji robót przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody zawinione przez 

Oferenta wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi 

robotami, 

j) Oferuje udzielenie gwarancji na okres wynoszący 5 lat (dotyczy wykonania robót i 

zastosowanych materiałów), 

k) W okresie gwarancji zobowiązuje się do usuwania usterek w terminie niezwłocznym, 

jednak nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.  

2) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, że:  

a) posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny oraz 

osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

c) nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie pkt IV ust. 1 

p.pkt ”9” niniejszej specyfikacji.  

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym. 

4) Wykaz wykonanych robót wraz z referencjami, opiniami i rekomendacjami (z 

określeniem inwestora, nazwy zadania, zakresu robót, wartości zamówienia, terminów 

wykonanych prac) udzielone Oferentowi przez inwestorów, dla których wcześniej 

realizował zadania. 

5) Kopię dowodu wniesienia wadium. 

6) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (firma.gov.pl). W 

przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej należy załączyć umowę spółki. 

7) Kserokopię polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

 

Wszystkie dokumenty określone w pkt IV ust. 2 winny być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania firmy – zgodnie z aktem rejestrowym.  

Załączone do oferty wymagane dokumenty winny być ponumerowane zgodnie z numeracją 

podaną w niniejszej specyfikacji.  

 

V. Sposób przygotowania oferty.  

1. Oferta powinna być sporządzona wg załączonego wzoru stanowiącego Załączniki do 

SIWZ – umożliwi to jednolitą ocenę ofert w chwili ich otwarcia. 

2. Oferta musi zawierać nazwę Oferenta, jego dokładny adres, telefon, fax, e-mail oraz 

kompletny zestaw dokumentów ponumerowanych zgodnie z pkt IV ust. 2 niniejszej 

specyfikacji. 

3. Wartość ofertowa winna uwzględniać koszty:  

a) Kompleksowego wykonania prac – zgodnie z dokumentacją techniczną; 



b) Innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, standardami jakościowymi oraz 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

4. Oferta powinna być czytelnie podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione do 

prawnego reprezentowania firmy – zgodnie z aktem rejestracyjnym.  

5. Składane dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia powinny być aktualne. 

6. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku 

postępowania. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

9. Oferent może dołączyć do oferty kopie dokumentów, które muszą być czytelne i 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę. 

10. Oferent na żądanie Zamawiającego ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych 

dokumentów. 

11. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 

12. Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie zabezpieczonej przed jej otwarciem 

(zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez jej 

uszkodzenia), opatrzona napisem:  

Budowa parkingu przy budynku ul. ŻEROMSKIEGO 1 
Koperta powinna posiadać adres Oferenta, aby można było ją zwrócić w przypadku 

unieważnienia przetargu.  

13. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych brutto (z podatkiem VAT) zgodnie 

z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

14. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, standardami 

jakościowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wszystkie 

koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z wymogami przepisów BHP.  

 

VI. Wadium  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie 

złotych: pięć tysięcy 00/100). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy, w:  

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 97 1020 47 53 0000 0102 0004 0055  

(w tytule przelewu należy wpisać: Budowa parkingu przy budynku  

ul. ŻEROMSKIEGO 1 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale 

(niezłączone trwale z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie ul. Pionierów 2 11-600 Węgorzewo. W 

przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 



gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. 

5. Zwrotu wadium bez oprocentowania Zamawiający dokona: 

 w odniesieniu do Oferentów, których oferty nie zostały wybrane, a także uznane za 

nieważne bądź odrzucone w przeciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu; 

 w przypadku wycofania złożonej oferty przed upływem składania ofert w ciągu 14 dni 

od daty wycofania.  

6. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w 

przypadku, gdy:  

 odmówi podpisania umowy wg załączonego wzoru i na warunkach określonych w 

ofercie, 

 przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane, 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta.  

 

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% ceny brutto podanej w ofercie w 

jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):  

a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt VI. ust. 2 lit. a) 

rachunek bankowy, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) 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. 

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Spółdzielnia Mieszkaniowa w 

Węgorzewie ul. Pionierów 2, 11 - 600 Węgorzewo. 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną 

i bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) 

lub poręczenia. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

7. Kwota zabezpieczenia zwrócona zostanie bez oprocentowania.  

 

VIII. Składanie ofert.  

1. Oferty należy składać nie później niż w terminie do 14.03.2022r. do godz. 12.00 w 

siedzibie Zamawiającego – Sekretariat p. 9. 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez rozpatrzenia.  

 



IX. Otwarcie i ocena ofert.  

1. Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie 

dokona otwarcia ofert w dniu 14.03.2022r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego 

pokój nr 10. 

2. Komisja dokona otwarcia ofert wg kolejności wpływu podając nazwę i adres Oferenta, 

wartość i termin realizacji zamówienia. 

3. W części jawnej przetargu mogą uczestniczyć jedynie Oferenci lub osoby posiadające 

upoważnienie do reprezentowania Oferenta. 

4. Na posiedzeniu niejawnym Komisja przetargowa dokona analizy i merytorycznej oceny 

złożonych ofert. 

5. Przyczyną formalną uznania oferty za nieważną będzie przedstawienie nieprawdziwych 

lub nierealnych danych oraz wystąpienie jednego z poniższych uchybień:  

 Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt IV ust. 2 niniejszej SIWZ; 

 Brak wniesienia lub wniesienie wadium niezgodnie z terminem; 

 Brak podpisów osób upoważnionych; 

 Wystąpienie przeróbek, skreśleń nie parafowanych przez osoby upoważnione;  

 Złożenie oferty niezgodnie z wymogami określonymi w pkt V ust. 12 niniejszej 

specyfikacji.  

6. Komisja przetargowa może żądać od Oferentów udzielenia dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert i uzupełnień dokumentów. 

7. Komisja przetargowa może odstąpić od dalszej oceny kompletności ofert i oceny 

merytorycznej ofert w przypadku, gdy po ocenie punktowej ofert najkorzystniejsza oferta 

jest kompletna i spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie niniejszego SIWZ.  

8. Opis kryteriów oceny:  

 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za ważne. 

 Kryterium wyboru oferty jest uzyskanie największej ilości punktów (maksymalna 

ilość punktów – 100):  

- najniższa cena – maksymalna ilość punktów 100 pkt.  

 

X. Inne postanowienia  

1. Oceny zdolności Oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona 

na podstawie szczegółowej analizy złożonej oferty oraz oceny załączonych dokumentów 

zgodnie z SIWZ, świadczących o doświadczeniu zawodowym, niezbędnym potencjale 

ekonomicznym, technicznym i kadrowym zabezpieczającym prawidłowe wykonanie 

zakresu prac obejmującego kompleksową realizację przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w pkt. I niniejszej specyfikacji. 

2. Komisja przetargowa może odstąpić od dalszej oceny kompletności ofert i oceny 

merytorycznej ofert w przypadku, gdy po ocenie punktowej ofert najkorzystniejsza oferta 

jest kompletna i spełnia warunki udziału w postepowaniu na podstawie niniejszego SIWZ. 

3. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty 

zakończenia postępowania i decyzji o rozstrzygnięciu przetargu. 

4. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku przetargu w terminie 7 dni od 

daty zakończenia postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku gdy 

wystąpią okoliczności, powodujące że wykonanie umowy nie leży w interesie Spółdzielni, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 



7. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na przekroczenie 

wartości jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający 

dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania po wykonaniu określonego 

zakresu robót ustalonego przez strony, maksymalnie do wysokości 60 % wartości umowy. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający 

może dokonać modyfikacji treści dokumentów wchodzących w skład SIWZ. O każdej 

zmianie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi osoby zainteresowane na stronie 

internetowej. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji 

oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

 

XI. Wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia i SIWZ udziela  
- Robert Kozian, tel. 87 427 29 15 lub e-mail: prezes@sm-wegorzewo.pl 

Wyjaśnienia na pytania udzielone będą do 4 dni przed terminem składania ofert . Wyjaśnienia 

będą udzielane na stronie internetowej. 

 

XII. Postanowienia końcowe. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu i z tego tytułu nie 

przysługuje Oferentowi roszczenie wobec Zamawiającego. O zaistnieniu tego faktu 

wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie drogą elektroniczną i informacją na 

stronie internetowej. 

2. Złożone oferty wraz ze wszystkimi załącznikami pozostaną w dyspozycji Zamawiającego, 

nie podlegają zwrotowi i stanowią tajemnicę handlową.  

 
 

 
XIII. Załączniki  
1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty,  

2. Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,,  

3. Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Oferenta o braku powiazań z Zamawiającym ,  

4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót,  

5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy,  

6. Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna 
6.1.Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej 
6.2. Projekt stałej organizacji ruchu 
6.3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
6.4. Przedmiar robót (materiał pomocniczy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prezes@sm-wegorzewo.pl


Załącznik nr 1 do SIWZ  

Formularz oferty 
OFERTA 

Na realizację zamówienia pn.:  

Budowa parkingu przy budynku ul. ŻEROMSKIEGO 1 na działkach nr ewid. 591/2 i 587/1 
 

1. Nazwa i adres Oferenta :  

 

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

 

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

 

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

 

Dane oferenta 

REGON  

 

NIP  

 

Adres  

 

Nr telefonu  

 

Nr faksu  

 

e-mail  

 

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktów 

 

2. Cena oferty 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę: 

 

Cena netto ……………………………………….. zł 

 

Podatek VAT  ……………% …………………………. zł 

 

Cena brutto ……………………………………. zł 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………….. 

 

3. Termin realizacji ……………………………………………………… 

 

4. Aktualny numer rachunku bankowego Oferenta do zwrotu wadium: 
………………………………………………………………………………………………. 

5. Wadium w wysokości 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych zostało wpłacone w dniu 

………………………… 
 

 

 

……………………………………………. 
         (Pieczątka i podpis lub czytelny podpis uprawnionych osób) 



 
6. Oświadczam/y, że:  

 Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, załączony przedmiar robót traktujemy jako element 

pomocniczy, dokonaliśmy wizji lokalnej, znamy przedmiot zamówienia i w złożonej ofercie uwzględniliśmy 

wszystkie prace i uwarunkowania niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia; 

 Posiadamy wszystkie informacje niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

 Wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty, wymagane SIWZ są kompletne, sporządzone zgodnie 

z warunkami określonymi w specyfikacji; 

 Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ofercie; 

 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu do składania ofert; 

 Upoważniamy Zamawiającego do uzyskania opinii u innych zleceniodawców, dla których realizował 

zamówienia lub uzyskał rekomendacje; 

 Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z 

załączonym do SIWZ projektem umowy; 

 Zabezpieczymy pod względem BHP teren budowy oraz wyznaczymy osobę odpowiedzialną za 

przestrzeganie w/w przepisów; 

 Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za szkody zawinione przez Oferenta wyrządzone Zamawiającemu i 

osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami; 

 Oferujemy udzielenie gwarancji na okres wynoszący 5 lat; 

 W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do usuwania usterek w terminie niezwłocznym, jednak nie 

dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego; 

 przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki umowne określone w załączonym projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

 

 

 

W załączeniu przedkładam:  

1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

2. Oświadczenia Oferenta o braku powiazań z Zamawiającym 

3. Wykaz wykonanych robót wraz z referencjami 

4. Kopię dowodu wniesienia wadium 

5. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej 

6. Kserokopię polisy, dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej.  

 

 

 

 

 

 

…………………….dnia…………………….            ………………………………………………....  
(pieczątka i podpis lub czytelny podpis uprawnionych osób) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ  

formularz oświadczenia Wykonawcy  

………………………………….  

Nazwa i adres Oferenta  

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

dotyczące zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane na zadanie:  

Budowa parkingu przy budynku ul. ŻEROMSKIEGO 1 na działkach nr ewid. 591/2  

i 587/1 

 

Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy Oferent oświadcza, że:  

 

1. posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny oraz 

osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  

 

3. nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie pkt IV ust. 1 

p.pkt ”9” niniejszej specyfikacji.  

 

 

 

 

 

 

 
…………………….dnia…………………….            ………………………………………………....  

(pieczątka i podpis lub czytelny podpis uprawnionych osób) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ  

formularz oświadczenia Wykonawcy  

………………………………….  

Nazwa i adres Oferenta  

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań z zamawiającym 
dotyczące zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane na zadanie:  

Budowa parkingu przy budynku ul. ŻEROMSKIEGO 1 na działkach nr ewid. 591/2  

i 587/1 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, będąc należycie uprawnionym do jego  

reprezentowania oświadczam, że (nie jestem / jestem)* powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym,  

Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;*  

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;*  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;*  

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  

prostej;*  

- pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do  

……………….;*  

 

 

 

 

 

 

 
…………………….dnia…………………….            ………………………………………………....  

(pieczątka i podpis lub czytelny podpis uprawnionych osób) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do SIWZ  

Formularz wykazu wykonanych robót  

………………………………………  

Nazwa i adres Oferenta  

 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 
dotyczący zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane na zadanie:  

Budowa parkingu przy budynku ul. ŻEROMSKIEGO 1 na działkach nr ewid. 591/2  

i 587/1 

 

OŚWIADCZAM, że wykonałem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie,  

co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót związanych z przebudową 

dróg lub robót brukarskich o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto tj.: 

 
Lp. Nazwa inwestora 

oraz nazwa 

zamówienia i 

miejsce jego 

wykonania 
 

Zakres , rodzaj 

wykonywanych 

robót 

Powierzchnia 

w m2 

Wartość 

w PLN 

brutto 

Termin 

Początek 

(data) 

Zakończenie 

(data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające, że roboty wskazane 

w/w tabeli zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone.  
 

 

 

……………………………..…………………………  
(pieczątka i podpis lub czytelny podpis uprawnionych osób) 



Załącznik nr 5 do SIWZ  

Projekt umowy  

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ……………. 
zawarta w dniu …………………... w Węgorzewie 

pomiędzy:  

Spółdzielnią Mieszkaniową w Węgorzewie  
z siedzibą w Węgorzewie, ul. Pionierów 2, 11-600 Węgorzewo 

NIP 8450006142, REGON 000487870 

reprezentowaną przez:  

……………………………. – Prezesa Zarządu  

…………………………….. – Główną Księgową, Członka Zarządu  
zwanym dalej „Zamawiającym”  

a  

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

……………………………………………………  
zwanym dalej „Wykonawcą”  

§1 
Przedmiot zamówienia 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. Budowa 

parkingu przy budynku ul. ŻEROMSKIEGO 1 na działkach nr ewid. 591/2 i 587/1. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających budowie parkingu z płyt betonowych 

ażurowych wraz z drogą manewrową, dwóch zjazdów na drogę gminną ul. 11 Listopada, ciągów pieszych, 

sieci kanalizacji deszczowej drenażowej, przebudowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, 

wykonanie oświetlenia miejsc parkingowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zakres robót obejmuje: 

 Pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 Przeniesienie wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej rozbieralnej o wym. dł. 4,95 m szer. 3,65 m 

wys. 2,3 m na nowe miejsce z oczyszczeniem elementów stalowych i pomalowaniem farbą 

antykorozyjną, 

 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i betonu, 

 Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych, 

 Wykonanie koryta o głębokości 26 cm na całej szerokości projektowanych nawierzchni utwardzonych, 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

 Wykonanie warstwy podbudowy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm 

 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej mechanicznie o gr. 20 cm, 

 Wykonanie ławy betonowej oraz ustawienie i wyregulowanie krawężników betonowych, 

 Ustawienie obrzeży betonowych, 

 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm pod projektowane nawierzchnie, 

 Wykonanie nawierzchni parkingów i dróg manewrowych z płyt ażurowych gr. 8 cm (miejsca postojowe 

– kolor czerwony, drogi manewrowe – kolor szary), 

 Wypełnienie otworów w płytach ażurowych kruszywem naturalnym o uziarnieniu  

8-16 mm, 

 Wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników i terenu pod wiatę śmietnikową z kostki betonowej gr. 8 

cm w kolorze szarym, 

 Ułożenie rur ochronnych A160PS - na kablach telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami wydanymi 

przez właściciela sieci, 

 Regulacja włazów studni kanalizacyjnych, studzienek dla zaworów wodociągowych, 

 Wymiana zasuw żeliwnych sieci ciepłowniczej o średnicy nominalnej 150 mm – 2 szt. 

 Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na odległość do 2 km, 

 Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych do punktu odbioru odpadów, 

 Wykonanie rurociągów kanalizacji deszczowej drenażowej z rur drenażowych o śr. 113 mm i 80 mm 

wraz ze studniami rewizyjnymi, 

 Budowa linii kablowej oświetleniowej z montażem słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED, 



 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej zgodnie z Warunkami usunięcia 

kolizji wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. polegająca na zmianie trasy przebiegu linii poprzez 

ułożenie nowych odcinków linii i zmufowania ich w miejscach przecięć z istniejącymi, demontaż 

unieczynnionych odcinków linii kablowych, zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych, 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z Projektem organizacji ruchu, 

 Odtworzenie terenów zielonych w postaci trawników. 

 

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca zapewni dojazd do firm, instytucji oraz nieruchomości osób 

fizycznych prowadzących działalność lub mieszkających przy terenie objętym inwestycją. Materiały 

rozbiórkowe w postaci kostki betonowej stanowią własność Zamawiającego i należy je przewieźć we 

wskazane miejsce na odległość do 2 km. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien 

opracować harmonogram całości prac i uzgodnić go z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapoznania się z terenem planowanej inwestycji. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie 

wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących 

przepisach prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji 

technicznej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym a 

dokumentami pomocniczymi (w tym przypadku przedmiar robót) – przeważają zapisy dokumentacji 

projektowej. 

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy 

określony został w Dokumentacji technicznej, na którą składa się: 

 Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej 

 Projekt organizacji ruchu 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 Przedmiar robót (materiał pomocniczy) 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z dokumentacją techniczną i złożoną ofertą. 

5. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający  

zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 

6. Dokumenty określone w ust. 3 stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

Termin wykonania 

1.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 15 października 2022 roku. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1.  Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej 

umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 

………………….złotych) 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w dołączonym do niniejszej Umowy 

Kosztorysie ofertowym, sporządzonym metodą uproszczoną. 

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z zapisami § 1 niniejszej Umowy, w tym koszty i opłaty dotyczące (jeżeli dotyczy): 

1)  robót przygotowawczych, porządkowych i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia 

robót, 

2)  zagospodarowania terenu robót budowlanych oraz jego dozorowania, 

3)    utrzymanie placu budowy, 

4)    odtworzenia dróg, chodników, 

5)    wywozu nadmiaru gruntu, 

6)    sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7)  zapewnienia i opłacenia kosztów pracy kierowników budowy, 

8)  zabezpieczenia drzew, 

9)  wykonania niezbędnych pomiarów. 

4.  Pominięcie przy wycenie jakiegokolwiek elementu robót i nie ujęcie w wyliczonej cenie ryczałtowej 

wykonania przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z 

powyższego tytułu. 

5.  Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury kar umownych. 

 
 



§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.     protokolarne przekazanie placu budowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy; 

2.  dokonywanie odbioru robót zanikających w terminie 2 dni od daty zgłoszenia ich wykonania i dostarczenia 

przez Wykonawcę badań, umożliwiających ich odbiór jakościowy; 

3.  protokolarne potwierdzenie wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od dnia 

rozpoczęcia czynności odbioru; 

4  zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy (bez odrębnego wynagrodzenia) należy (jeśli dotyczy): 

1. protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy; 

2. Wykonawca musi zapewnić w trakcie realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi, tj.: osobą posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, która może być wyznaczona na 

stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 

w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane. 

3. zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i opłacenie kierowników budowy, zapewnienie i opłacenie 

energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy; 

4. poniesienie kosztów wyłączeń i włączeń energii; 

5.  wykonanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

6. prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP, Ppoż. oraz zasadami sztuki 

budowlanej, 

7. oznakowanie miejsca robót budowlanych, utrzymanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających teren 

robót, 

8. ponoszenie, od chwili przejęcia terenu robót do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach 

ogólnych za szkody powstałe w miejscu wykonywania robót (ubezpieczenie OC, NW); 

9. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, w toku ich realizacji – 

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz 

uporządkowania terenu po zakończeniu robót; 

10. zdemontowanie, naprawa i montaż, ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu; 

11. uzgodnienie wejścia na teren prywatny, celem wykonania robót budowlanych i uregulowanie ewentualnych 

kosztów szkód, powstałych w trakcie realizacji robót; 

12. zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają 

na wykonanie robót, 

13. natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiającego o ich 

wystąpieniu; 

14. zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych, w terminie 2 dni od ich wykonania i przed 

ich zakryciem, dostarczenie wyników badań, umożliwiających przeprowadzenie odbioru jakościowego; 

15. wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz ich przekazanie Zamawiającemu; 

16. przekazanie Zamawiającemu, w dniu przeprowadzenia odbioru ostatecznego robót, dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowości ich wykonania; 

17. uporządkowanie terenu robót i zlikwidowanie zaplecza, w terminie przewidzianym na wykonanie tych 

czynności w protokole odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego; 

18. wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się 

nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, o ile zostaną 

pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone, na 

podstawie uzgodnionych z Zamawiającym kosztorysów, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i 

standardów przyjętych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może żądać od 

Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe, bez uzyskania jego pisemnej 

zgody, na wykonanie tych robót; 

19. roboty zamienne rozliczane będą kosztorysami różnicowymi; 



20. organizowanie i prowadzenie robót w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób 

przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych, 

21. zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie z Ustawą o 

odpadach z dnia 14.12.2012r. i Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

22. uzgadnianie z Zamawiającym ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian technologicznych wykonania 

robót. Wprowadzenie zmian technologii wykonania przedmiotu zamówienia, bez zgody Zamawiającego 

obciąża Wykonawcę. 

 
§ 6. 

Zastosowane materiały i wyroby 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z nowych materiałów, które muszą 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz odpowiadające wymogom Polskich Norm. 

2.  Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa  

w ust.1. 

 

§ 7. 

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia 

Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej Umowy wyznacza się: 

1.  ze strony Zamawiającego, następujące osoby : 

a)  …………………………………………….. 

b)    …………………………………………….. 

2.  ze strony Wykonawcy: 

a)  …………………………………………….. 

 

§ 8.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Strony  ustalają  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  zwane  dalej "zabezpieczeniem", 

stanowiące 2 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy tj. ................... PLN, 

(słownie złotych: ...............................). 

2. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo, bez zgody Wykonawcy, przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na  pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. O  dokonaniu  czynności,  o  których  mowa  w  ust.  4,  Zamawiający  powiadamia Wykonawcę na piśmie. 

5. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  zwrócone  Wykonawcy  w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym, 

 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa 

w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub 

jest w trakcie usuwania tych wad. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez odsetek na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego, będzie wykonany bezusterkowo,  

w sposób zgodny z dokumentacją techniczną oraz Ofertą Wykonawcy (Kosztorys ofertowy), przedmiot 

zamówienia. 

2.  Roboty zanikowe podlegają poszczególnym odbiorom zatwierdzonym przez Zamawiającego po 

stwierdzeniu ich wykonania bez wad. 

3.   Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie, najpóźniej w terminie 

określonym w § 2 ust. 1. 

4.  Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 5 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Czynności odbioru nie będą trwały 

dłużej niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. 



5.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić 

odbioru, do czasu ich usunięcia. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale po 

terminie określonym w § 2 ust. 1 skutkuje naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

6.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie przez 

Wykonawcę ewentualnych, stwierdzonych w toku czynności odbioru, wad. 

7.  Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze będzie stanowiło odbiór ostateczny 

przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub 

użyteczność wykonanego przedmiotu umowy. 

9.    W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający 

może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, ust.1, 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do pokrycia roszczeń: 

a) wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

b) wynikłych z tytułu nienależytego zabezpieczenia robót, 

c) wynikłych z tytułu gwarancji. 

 

§ 10. 

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia 

1. Ustala się realizację płatności, fakturami częściowymi za odebrane bez wad i usterek, elementy robót oraz 

fakturą końcową, jako ostateczne rozliczenie  przedmiotu Umowy. 

2. Płatność fakturami częściowymi, możliwa jest maksymalnie do wysokości 60 % wartości umowy. 

3. Ustala się realizację płatności, fakturą końcową jako rozliczenie przedmiotu zamówienia, wystawionej  na  

podstawie  zatwierdzonego,  przez  Inspektora  Nadzoru, protokołu odbioru ostatecznego wykonania robót  

4. Rozliczenie  ostateczne  za  wykonany  przedmiot  zamówienia  zostanie  dokonane  na podstawie faktury 

VAT, po dokonaniu odbioru ostatecznego robót, bez wad i usterek, zgodnie z warunkami określonymi w § 

10 Umowy. 

5. Należność  za  wykonane  bezusterkowo  roboty,  zostanie  uregulowana  w  terminie 30 dni, licząc od daty 

przekazania Zamawiającemu należnych z tego tytułu faktur. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu 

określonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie. Zgoda 

Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

Dane stron Umowy do faktur 

1.  Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach należy wpisać 

jako: nabywcę/płatnika: 

a) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie ul. Pionierów 2, 11-600 Węgorzewo 

NIP 845-000-61-42, REGON 000487870, 

Zamawiający stosuje model podzielonej płatności. 

2.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada 

NIP ……………….., Regon ……………………………….  oraz rachunek bankowy  

Nr……………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 12. 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: 

1)  za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi  

i gwarancji, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, 

za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie; 

3)  w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn 



leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustalonego w 

§ 3 ust.1 Umowy; 

4)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 

lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 6, 

Wykonawca nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej 

zmiany, lub Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust.1, z faktur należnych 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody. 

§ 13. 

Udzielona Gwarancja 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany, w ramach niniejszej Umowy przedmiot 

zamówienia, na okres 60 miesięcy, liczony w pełnych miesiącach począwszy od danego miesiąca, w którym 

przeprowadzono bezusterkowy odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia. 

2.  Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 5 lat od daty odbioru 

ostatecznego. 

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych 

w przepisach Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. O wadach stwierdzonych w okresie gwarancji i 

rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 10 dni od ich ujawnienia. 

4.  Wady stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo bez zgody 

Wykonawcy, powiadamiając go na piśmie, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy, a wynikającą z tego 

tytułu należnością obciążyć Wykonawcę. 

6.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

§ 14. 

Zmiany Umowy 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie 

sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony. 

2.  Terminy dokonania poszczególnych czynności wskazanych w umowie mogą być zmienione w 

następujących sytuacjach: 

1)  w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub realizacji robót budowlanych lub dostaw, odbiorach robót, 

rozliczeniu inwestycji – o ile opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2)   w przypadku wydłużenia realizacji prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3)   w przypadku wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do wykonania podstawowego zakresu prac, 

których realizacja wymaga zmiany terminu wykonania prac – o czas ich realizacji, 

4)  w przypadku zmian w dokumentacji mających wpływ na termin wykonania inwestycji, 

5)  w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz 

wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne organy nadzoru, ale tylko po 

stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę, 

6) jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają dostęp do  

terenu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu terenu budowy powinny  

być wykonane wcześniej, 

7) w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją  

i przekazanym terenem budowy, 

8) w przypadku wystąpienia siły wyższej - zmiana wymaga zgody obu stron. Przez siłę  

wyższą rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od  

stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań  

wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i którym nie  

mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidziana  

dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 

3.  Podstawą do ustalenia nowego terminu będzie ilość dni powodująca wstrzymanie wykonywanie robót. 



4.  Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do 

umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem: 

1) sytuacji wymienionych w ust. 2 

2) dokonania zmian w dokumentacji technicznej, 

3) zmiany ceny, gdy: 

a)   nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT, 

b)  Zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały, 

- podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione ceny, stawki i narzuty z kosztorysu  ofertowego. 

4) podwykonawstwa – za uprzednią zgodą Zamawiającego : 

a) powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, 

b) powierzenia podwykonawcom części robót, mimo oświadczenia o samodzielnej realizacji 

zamówienia złożonego przez Wykonawcę w ofercie, 

5) pozostałym, w szczególności : 

a)  w przypadku zastosowania materiałów i technologii innych niż określone w umowie, pod 

warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie będą gorsze niż wskazane w umowie - 

zmiana wymaga zgody obu stron, 

b)  zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia kosztów realizacji robót lub 

podwyższenie standardu realizowanej roboty, 

c)    nieprzewidywalnym na etapie wszczęcia postępowania, którego wprowadzenie jest niezbędne do 

realizacji zamówienia, 

d)   zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia wykonawców, 

e)   doprecyzowania zapisów umowy, 

f)   wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów zadania 

lub podniesienia standardu wykonywanego zadania. 

5.  Warunki zmian: 

1)   inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2)  uzasadnienie zmian – w szczególności: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, 

zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, 

3)   forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.  Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona uchybieniem (np. 

zbyt późne złożenie odpowiedniego wniosku) lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 15. 

Warunki odstąpienia od Umowy 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy : 

1) Wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu 

prawidłowego wykonania zrealizowanej części Umowy. 

2)  Jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1)  Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 3 dni od daty 

przekazania Dokumentacji Technicznej przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, niezgodnie z Dokumentacją Techniczną, Ofertą a także 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, w sposób nienależyty  

i nieterminowy. 

3)  Wykonawca przerwał realizację robót na okres powyżej 7 dni i nie podejmuje ich realizacji, pomimo 

pisemnego wezwania do ich wykonania przez Zamawiającego. 

4)  Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to 

wykonania prac w umownym terminie. 

3.  W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,  

z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego czynności odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających. 



3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru wykonanych na 

dzień odstąpienia od Umowy robót, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę. 

4)  Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone, a jeśli tego nie wykona, Zamawiający dokona tego samodzielnie,  

a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę. 

5) Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych i dokona zapłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, wg stanu przyjętego z dnia odstąpienia, określonego w protokole odbioru robót. 

6)    Zamawiający przejmie z chwilą ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych robót, przekazany 

przez Wykonawcę teren budowy. 

 

§ 16. 

Inne postanowienia Umowy 

1.  Wykonawca zobowiązany jest, do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na czas realizacji robót objętych Umową. 

2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1)  roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

2)    odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych. 

3.  Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4.  Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 

w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

 § 17. 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie spory, związane wykonywaniem niniejszej Umowy, strony będą rozstrzygać, w pierwszej 

kolejności na drodze porozumienia. 

2.  W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony niniejszej Umowy porozumienia w drodze 

negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego. 

 

§ 18. 

1.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki : 

1. Dokumentacja techniczna do postępowania 

2. Oferta wykonawcy 

3. Kosztorys ofertowy 

 

 

 



 


