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Rozdz. I  Informacje o Zamawiającym. Dane kontaktowe. 

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z 
o.o. (TBS), ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa.  

2. Faks do korespondencji: 22 304 11 14; 

3. E-mail do korespondencji: tbs@tbspolnoc.pl  

4. Adres strony internetowej: http://www.tbspolnoc.pl  

5. Korespondencja pisemna: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa 
Północ Sp. z o.o., ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa, czynne w 

dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. 

 

Rozdz. II Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, 

poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w procedurze właściwej dla 

zamówień publicznych o wartości poniżej progów określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej 

wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż. przy uwzględnieniu jej przebudowy, 
w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, 
aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i umożliwienie 

odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie 
nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej w 

budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie, w zakresie opisanym w 
SIWZ, projekcie umowy oraz dokumentacji projektowej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia 

wraz z dokumentacją techniczną, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ oraz 
projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV) : 38421100-3 
Wodomierze, 38550000-5 Liczniki, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 
Parola  1 w Warszawie 

5. Rozwiązania równoważne: 

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w 
stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one 

posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i 
funkcjonalne, i nie obniżą standardów określonych przez Zamawiającego w 

mailto:tbs@tbspolnoc.pl
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dokumentacji technicznej. Zaoferowane  rozwiązanie równoważne nie może 
powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej.   

2) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje materiały, oraz inne elementy, 

jako równoważne, zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowe 
zestawienie i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych 

elementów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania 
muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od 

określonych przez Zamawiającego i posiadać stosowne dopuszczenia i 
atesty. 

4) Wykonawca dołączy do oferty „Opis oferowanych rozwiązań równoważnych” 
który powinien być na tyle szczegółowy i jednoznaczny, aby Zamawiający 
przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących tych 

parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są 
równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w 
stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw (firm)  
podwykonawców. 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.   

8. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia zostały określone w Rozdziale 4 SIWZ – projekt umowy. 

9. Powyższe wymagania określają w szczególności: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 
3a ustawy Pzp, 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz 
sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

10.Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby prace 

fizyczne związane z robotami przy wymianie instalacji wodociągowej oraz 
montaż wodomierzy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

11.Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do 

końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania 
stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem 
tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną 

osobę. 
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*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie 
stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem. 

 

Rozdz. IV Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdz. V Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6 ustawy. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego netto. 

Rozdz.VI Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdz. VII Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 75 dni od daty 

wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonania robót budowlanych. 

Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren robót nie wcześniej niż w dniu 

04.09.2017 r. 

Rozdz. VIII  Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu  
o zamówieniu i niniejszej SIWZ.  

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny 
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 
oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 
Wykonawca wykaże, że: 

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy) odpowiadające 

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, tj. wykonywał wymianę instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej 

wody użytkowej wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy 
(z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej o wartości 150 000 zł 
brutto każda umowa, oraz potwierdzi, że wskazane roboty zostały wykonane 

w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone; 
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2) dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.),  albo inne uprawnienia 

umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania 
których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane 

wykonawcze. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, 
który nie wykaże spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 
określonych w art. 23 ustawy. W takim przypadku, warunki określone w ust. 3 

niniejszego paragrafu mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub 
łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

6. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale innych podmiotów: 

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, może polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. W takim przypadku, Wykonawca musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 
W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów będzie dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z 
innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 

Zamawiający żąda przedstawienia dowodów, które określają w 
szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, kwalifikacji 
zawodowych i wykształcenia osób, Wykonawca może polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego 
Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 
pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 
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Rozdz. IX Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach 
wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, we wskazanych poniżej 
okolicznościach, spośród przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, 

tj.:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,1830 i 
1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec 
innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 

5 pkt 1, 2, 4  i 8 ustawy.  

 

Rozdz. X Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających             

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia. 

Część A – Oświadczenie składane wraz z ofertą 
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1. Zgodnie z art. 25 a ust.1 ustawy, Wykonawca złoży wraz ofertą, aktualne na 
dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

zwane dalej Oświadczeniem. Wykonawca w Oświadczeniu  zobowiązany jest 
przedstawić w szczególności informacje: 

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, 

3) o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją 
dotyczącą podstaw wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22  i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy oraz stosownymi 

informacjami o tym, których warunków udziału dotyczą udostępniane przez 
inne podmioty zasoby, 

4) o podwykonawcach, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, wraz ze wskazaniem części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać 
Oświadczenie wskazany jest we wzorze Oświadczenia zawartym w załączniku 

nr 2 do SIWZ. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego 
Wykonawcy, składa każdy z tych Wykonawców, w zakresie braku podstaw do 
wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu.  

3. Zestawienie materiałów oraz innych elementów w przypadku oferowania 

rozwiązań równoważnych, w stosunku do instalacji, materiałów i innych 
elementów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z „Opisem oferowanych 
rozwiązań równoważnych” w sposób określony w Rozdz. III ust. 5 SIWZ. 

 
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na 

wezwanie  Zamawiającego.    

4. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
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dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. Wzór wykazu podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ; 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania  tymi osobami. Wzór wykazu 

podany jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 

5. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

7. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę  mają spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1126), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów” oraz w 

ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.  

 

Rozdz. XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów  

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się 

w języku polskim, zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem 
operatora pocztowego lub posłańca albo osobiście, lub przy użyciu faksu lub 
środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  

2. Za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca albo osobiście, 
Wykonawcy są obowiązani składać: 

1) Ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (oryginał); 

2) Oświadczenie  (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ), w formie pisemnej 
(oryginał); 

3) Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z 

postanowieniami § 14 rozporządzenia w sprawie dokumentów, oraz zgodnie 
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z wezwaniem Zamawiającego. Zamawiający uzna te dokumenty i 
oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do 
Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu; 

4) pełnomocnictwo, w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej 
notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa; 

5) zobowiązanie innych podmiotów, w formie pisemnej (oryginał). 

3. Zamawiający informuje, że dnia 19-07-2017 r. odbędzie się wizja 
lokalna, której celem będzie zapoznanie się Wykonawców z obiektem w 

którym będą realizowane roboty. Zbiórka przed budynkiem, przy Parola 
1 w Warszawie o godz. 10:00. 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji proszeni sa o 
potwierdzenie przybycia na adres. k.miecznikowska@tbspolnoc.pl lub 
telefonicznie na nr 22/304-11-11 wew. 221. 

4. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ 
kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Rozdz. XII Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

Rozdz. XIII  Wadium.  

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 
złotych) 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 

ING Bank Śląski S.A. 51 1050 1025 1000 0022 7761 3200 

mailto:k.miecznikowska@tbspolnoc.pl
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z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – Wymiana instalacji wodociągowej 
zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż oraz dostawą i 
montażem wodomierzy w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie, 

nr sprawy: TBS/PZP/14/2017” 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres 

związania ofertą. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z 
zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z 

odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie 
pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej 

rachunku bankowym. 

6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien 
zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela 

zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek 

okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego 
dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie 
może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (TBS) 

dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za 
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek TBS, żądania potwierdzenia 

przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób 
umocowanych do występowania w imieniu TBS, albo żądanie złożenia wezwania 

np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem albo przedłożenia 
dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie 
osób do występowania w imieniu TBS z żądaniem zapłaty). 

 

Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza 
oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Do formularza oferty, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
Wykonawcy, należy  załączyć sporządzone w języku polskimi, w oryginale, 
następujące załączniki: 

1) Oświadczenie (wzór w załączniku nr 2 do SIWZ), 

2) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (w przypadku 

wnoszenia wadium w formie niepieniężnej). 

3) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych opis, o którym mowa w 
Rozdz. III pkt 5 ppkt 4 SIWZ. 

5. Stosowne pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy 
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach 
określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 
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7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z 
późn. zm.). 

8. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane 

własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę. 

9. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z załącznikami zamierza zastrzec 

niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 
ustawy zobowiązany jest nie później niż w terminie ich składania, że nie mogą 
one być udostępniane oraz wykazać (załączyć pisemne uzasadnienie), iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do 
powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z 

ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną 
informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r, Nr 153, poz.1503 ze zm). 

10.Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w 
SIWZ w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 

TBS: Oferta w przetargu pn. „Wymiana instalacji wodociągowej 

zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż oraz 
dostawą i montażem wodomierzy w budynku mieszkalnym przy ul. 

Parola 1 w Warszawie, nr sprawy: TBS/PZP/14/2017” 

Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby 
Wykonawcy. 

Oraz dopisać: „nie otwierać przed dniem 28-07-2017 godz. 10:30 

11.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę 

(poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie 
Zamawiającemu oferty zmieniającej, według takich samych zasad jak 
wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu posiadającym dodatkowy 

dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 10). Oferta zmieniająca 
wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia 

wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 

12.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną 
ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie 

o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru 

Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do 
rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru lub 
prześle na adres wskazany w piśmie. 

13.Zalecenia Zamawiającego (nieobligatoryjne): wszystkie kartki ponumerować i 
spiąć/zszyć/ lub zbindować , za wyjątkiem: oryginału gwarancji bankowej/ 

ubezpieczeniowej / poręczenia / oraz ewentualnych dokumentów zastrzeżonych 
przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy. 
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Rozdz. XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

1. Miejsce składania ofert:  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.  

01-471 Warszawa, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 – sekretariat – czynny w dni 

robocze od pon. do pt. w godz. 8:00 – 16:00, 

lub 

przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres. 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 28.07.2017 r. do godziny 10:00. 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu TBS  w sposób podany 

w ust. 1. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie TBS w Warszawie, ul. 

Gen. T. Pełczyńskiego 30, w dniu 28.07.2017 r. o godzinie 10:30. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w 
art. 84 ust. 2 ustawy. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;, 

3) ceny zawartej w ofertach.  

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie http://www.tbspolnoc.pl informacji, o której mowa w ust. 5, przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11. W sytuacji 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z 

oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienia, oświadczenie takie składa każdy z tych Wykonawców. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
Rozdz. XVI Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut 

obcych. 

1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w formularzu oferty, którego wzór 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Podstawą do ustalenia ceny oferty jest 
dokumentacja techniczna, opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i 

obowiązki określone w projekcie umowy , stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.  

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji 
zamówienia, w tym warunki i obowiązki umowne określone w projekcie umowy 

(załącznik nr 7 do SIWZ). Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia 
ryczałtowego, jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z określeniem tego wynagrodzenia podanym w art. 632 
Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że Wykonawca przygotowując ofertę oprócz 
robót i prac wynikających z dokumentacji, opisu przedmiotu zamówienia i 

http://www.tbspolnoc.pl/
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projektu umowy, powinien przewidzieć inne okoliczności, które towarzyszą lub 
mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w szczególności Prawa budowlanego, normami oraz sztuką 

budowlaną i które są konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Przedmiary robót w tym przypadku mają charakter pomocniczy dla ustalenia 

ceny oferty, Wykonawca powinien traktować je jako informację orientacyjną o 
zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez 

okres realizacji umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych we wzorze umowy). 

4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych polskich, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 5. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć i przekazać na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach 
obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w 
złotych polskich. 

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 
1 grosza, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych 
poprawek, w następujący sposób: w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę 

oferty, ceny jednostkowe, wartości brutto z dokładnością większą niż do 
drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, 

to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę 
rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do 
dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie 

kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 
0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną 

zaokrąglone do 1 grosza. 

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy 
zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej 

opisanym kryterium: 

Cena oferty brutto – 100%  

Punktacja zostanie wyliczona według wzoru C = (Cn : Cb) x 100 pkt 
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gdzie:  

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena oferty brutto” 

Cn - cena najniższa z badanych ofert,  

Cb - cena badanej oferty. 

2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w 

punktach  
(1% = 1 pkt). 

3. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowali w złożonych ofertach. 

 

Rozdz. XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać 

dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy o zamówienie 

publiczne. 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. 
Zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną na adres 

e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby przesłania 
faksem i drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie 

przesłane na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie 
internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie 

zamówienia, w terminie określonym w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie 

podpisania umowy w sposób podany w ust. 1. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy 

przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym 
wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej umowy powinno w 

szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i 
podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca: 

1) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości i formie 
określonej w SIWZ oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie 

niepieniężnej),  

2) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści 
umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą 

reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp., 

3) przedłoży kalkulację ceny oferty brutto w formie kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową,  
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4) złoży Zamawiającemu uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie 
uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego osób, które zgodnie, że złożoną ofertą będą 

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, potwierdzające że 
osoby te są czynnymi członkami tych izb. 

Rozdz. XIX  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, zobowiązany będzie wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości wskazanej we wzorze 
umowy. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) gwarancjach bankowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy winnych formach. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy: 

51 1050 1025 1000 0022 7761 3200  

(na dokumencie przelewu podać tytuł wpłaty, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nr sprawy TBS/PZP/14/17). 

4. Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, 
na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę 

zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. W 
dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty 

od spełnienia przez beneficjenta (TBS) dodatkowych warunków (np. żądanie 
przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 
Zamawiającego, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy 

złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w 
imieniu TBS, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu 

poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz 
dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w projekcie umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
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ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub 
odszkodowania. 

Rozdz. XX Informacja w sprawie postanowień umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy 

(Załącznik nr 7 do SIWZ). 

2. Projekt umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące 

w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy. 

Rozdz. XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku 

postępowania. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej 

opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

Rozdz. XXII Postanowienia końcowe. 

1. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących 

zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku 

postępowania, innych niż wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawnych.  

2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający 

udostępnia Wykonawcom załączniki (wzory formularzy i oświadczeń ) w wersji 

edytowalnej, na swojej stronie internetowej. 

Wykaz załączników do SIWZ.  

załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja 

techniczna  

załącznik nr 2  Oświadczenie  – wzór  

załącznik nr 3  Wykaz robót budowlanych – wzór  

załącznik nr 4  Wykaz osób – wzór  

załącznik nr 5  Formularz oferty – wzór 

załącznik nr 6  Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór  

załącznik nr 7  Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja techniczna 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
1) Wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z 

cyrkulacją i p.poż w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym 
przy ul. Parola 1 w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej 
przebudowy w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących 

wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i 
umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z dostawą i 

montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody 
ciepłej i wody zimnej. 

2) Zamówienie będzie realizowane na podstawie dokumentów, które stanowią 

integralną część SIWZ - OPZ: 
a) projekt wykonawczy wymiany instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej 

wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż oraz wymiany wodomierzy w 
budynku przy  ul. Parola 1  w Warszawie, 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych, 

c) postanowienia zawarte w treści umowy. 
3) Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie może 

stanowić podstawy do wyznaczenia kosztorysu ofertowego.  
4) Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową. Kosztorys 

ofertowy musi zawierać wszystkie roboty, materiały, sprzęt oraz wszystkie 

konieczne koszty do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
5) Wykonanie i oddanie zadania należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z treścią 
umowy. 

 

2. Zakres rzeczowy 

Wymiana instalacji wodociągowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 

przewidywana jest od wejścia instalacji do budynku z kondygnacji garażu 
podziemnego do zaworów zwrotnych za wodomierzami w lokalach 

mieszkalnych. Zakres obejmuje wymianę przewodów poziomych rozdzielczych, 
pionów umieszczonych w szachtach instalacyjnych: 

1) roboty demontażowe - demontaż istniejącej instalacji hydrantowej i 

wodociągowej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych PN/H-74244 

2) roboty montażowe 

a) uzyskanie od producentów materiałów wmontowywanych, lub opracowanie 
dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i 
elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiały 

budowlane w Polsce. 

b) dostarczenie i montaż instalacji wodociągowej  - rury i kształtki z 

polipropylenu PP-R  

c) dostarczenie i montaż izolacji termicznej rurociągów 
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d) dostarczenie i montaż instalacji hydrantowej – rury stalowe ze szwem 
ocynkowane  

e) dostarczenie i montaż armatury i urządzeń 

f) wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej 

g) wykonanie prób szczelności instalacji hydrantowej, wydajności hydrantów 

h) sprawdzenie poprawności działania instalacji i urządzeń 

i) rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wodociągowej i 
hydrantowej wraz ze sporządzeniem protokołów 

j) wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 
osprzętu i instalacji 

k) bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 

l) koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami 

m) zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 

3) roboty towarzyszące - przebicia, zamurowania, rozbiórka ścianek szachtów, 
uzupełnienie ścianek szachtów płytami G-K, montaż drzwiczek rewizyjnych 

EI30, prace wykończeniowe. 

 
3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

1) Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do 
prowadzenia robót budowlanych oraz robót  instalacyjnych i przekazania 

przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 
2) Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny usytuowany jest przy  

ul. Parola 1 w Warszawie w dzielnicy Bielany. Jest to budynek składający się 
z jednej kondygnacji podziemnej i dziewięciu kondygnacji nadziemnych. 
Budynek posiada trzy klatki schodowe. Zasilany jest z miejskiej sieci 

wodociągowej poprzez przyłącze wodociągowe – z wodociągu istniejącego fi 
150. Węzeł wodomierzowy znajduje się w wydzielonej komorze 

wodomierzowej, usytuowanej na terenie działki. Przewody poziome 
rozdzielcze oraz piony wykonane są z rur stalowych ocynkowanych. Piony 
do pomieszczeń mieszkalnych prowadzone są w szachtach instalacyjnych na 

klatkach schodowym i w lokalach mieszkalnych. 
3) Roboty związane z realizacja zamówień będą prowadzone na czynnym 

obiekcie. W budynku znajduje się 95 lokali mieszkalnych. Nie przewiduje się 
wymiany instalacji lokalowej. 

4) Przewiduje się wymianę wodomierzy na nowe z odczytem radiowym, 

wymianę istniejących pionów oraz rozprowadzenia  ciepłej, zimnej wody 
wraz z cyrkulacją na kondygnacji garażu oraz wymianę instalacji p.poż.  

5) Dla dwóch pionów znajdujących się w lokalach mieszkalnych, przewidziano 
wykonanie przebicia od strony korytarza umożliwiające odczyt wodomierzy 
z klatki schodowej oraz montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 

25x30cm i odporności ogniowej EI30 w kolorze białym. Istniejące drzwiczki 
rewizyjne znajdujące się w mieszkaniach, należy zdemontować oraz 

zabudować np. płytami karton gips malowana farbą w kolorze białym.  

 
4. Wymagania dotyczące wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody 

użytkowej 
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1) Wodomierze zlokalizowane na poziomie -1 oraz każdy wodomierz w  
lokalach mieszkalnych, zostanie wyposażony w moduł radiowego systemu 

zdalnego odczytu z kompletem złączek i zaworów dla wody zimnej oraz dla 
wody ciepłej, lokalizacja wodomierzy została zaprojektowana przy pionach 

instalacyjnych. Przewiduje się zastosowanie wodomierzy mieszkaniowych 
do pomiaru wody o średnicy DN15 

2) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, DN15 typ SMART+                                    

lub o równoważnych parametrach : 

 

 dla zimnej wody użytkowej:  

• Qn=1,0-1,5 m3/h: 

 wodomierz JS 1,6-02 SMART+ z nakładką radiową typ AT-WMBUS-16-2               

 Qn=1,6 m3/h o średnicy Dn15 produkcji APATOR  

 

• Qn=2,5 m3/h: 

wodomierz JS 2,5-02 SMART+ z nakładką radiową typ AT-WMBUS-16-2 
Qn=2,5 m3/h o średnicy Dn15 produkcji APATOR  

 

 dla ciepłej wody użytkowej: 

• Qn=1,0-1,5 m3/h: 

wodomierz JS90 1,6-02 SMART+  

z nakładką radiową typ AT-WMBUS-16-2          

 Qn=1,6 m3/h o średnicy Dn15 produkcji APATOR 

 

a) Wodomierze wydzielone będą zaworem odcinającym DN15, montowanym 
przed wodomierzem oraz zaworem zwrotnym DN15 montowanym za 

wodomierzem 

b) Wodomierze muszą umożliwiać zdalny odczyt-wodomierz przystosowany 
do montażu nakładki radiowej, współpracujące z zestawem inkasenckim. 

c) Wodomierze musza umożliwiać sygnalizacje alarmów (sygnalizacja 
demontażu wodomierza, wycieków, zerwania nakładki) 

d) Nakładki radiowe zainstalowany na wodomierzu musi być mechanicznie 
zgodna                   z wodomierzem. 

e) Bateria zainstalowana w nakładce radiowej musi pozwolić na bezawaryjną 

prace                min. przez 12 lat. 

f) Wodomierze muszą posiadać ważny atest PZH dopuszczający urządzenia 

do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

g) Wodomierze muszą posiadać ważne w momencie dostawy zatwierdzenie 
typu urządzenia lub certyfikat badania typu MID. Wodomierze muszą 

posiadać legalizację lub ocenę zgodności w roku dostawy. 
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h) Widoczne oznaczenie roku produkcji na tarczy liczydła. 

i) Wymagana klasa temperaturowa: 

i. dla wodomierzy wody zimnej min. T30,  

ii. dla wodomierzy wody ciepłej  min. T90. 

j) Wymagana klasa ciśnieniowa min. PN10. 

k) Liczydło hermetyczne odporne na zaparowanie. 

l) Zabezpieczenie przed ściskaniem liczydła w celu jego zablokowania. 

m) Odporność na zanieczyszczenia wody drobinami piasku, korozję i twardą 

wodę. 

n) Odporność na działanie zewnętrzne pole magnetyczne zgodność z 

wymaganiami określonymi w normie PN-EN 14154. 

o) Wyposażenie wodomierza w tabliczkę znamionową lub inną formę 
identyfikacji wodomierza, plombę uniemożliwiającą ingerencję osób 

trzecich oraz śrubunki. 

p) Wykonawca dostarczy i zamontuje fabrycznie nowe wodomierz 

wyprodukowane w roku dostawy na teren robót instalacyjnych. 

q) Wykonanie odczytu wodomierzy (numer/oznaczenie wodomierza, numer 
lokalu mieszkalnego, oznaczenie (ciepła/zimna woda) i stan wodomierza) 

przed demontażem. 

r) Wykonanie demontażu wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ich 

utylizacja zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska. 

s) Sprawdzenie poprawności przyporządkowania każdego urządzenia do 
konkretnego lokalu. 

t) Wykonanie montażu wodomierzy ciepłej i zimnej wody wraz z 

wykonaniem odczytu wodomierzy (numer/oznaczenie wodomierza, 
numer lokalu mieszkalnego, oznaczenie (ciepła/zimna woda) i stan 

wodomierza) po montażu. 

u) Wykonanie próby szczelności. 

v) Oplombowanie wodomierzy i ciepłomierzy plombą zatrzaskową z 

numerem seryjnym. 

w) Po zakończeniu  wymiany urządzeń Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu podpisane i opieczętowane protokoły z wymiany w 
formie papierowej oraz elektronicznej w formacie Excel 2003 (xls). 

 

5. Wykonanie, odbiór robót, serwis gwarancyjny. 

1) Prace montażowe wykonywane będą zgodnie z harmonogramem 

przedstawionym przez Wykonawcę , który zostanie ustalonym i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2) Rozpoczęcie robót planowane jest na 4.09.2017 r. 

3) Prace montażowe muszą zostać zakończone w terminie 75 dni od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonania robót budowlanych. 
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4)  Po tym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z 
wymiany wodomierzy w formie papierowej i elektronicznej.  

5) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje (w tym 

dokonać wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania 
oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty. 

6) W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków 
Wykonawcy należy uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów 
i załączenie technicznych kart doboru urządzeń celem uzgodnienia z 

Projektantem i Inwestorem. 

7) Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie 

same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie 
może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i 
Inwestora. 

8) Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i 

materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

9) Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla 
oceny utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu 

budowy i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z 
dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy 

policji itd.) 

10) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu 

zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez 
ruch związany z działalnością Wykonawcy, dobierając trasy i używając 
pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, 
oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 

zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie 
mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw 
Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie 

wynikną na skutek zaistniałych szkód 

11) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla 

realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z 
konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać 
bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg, chodników, placów publicznych i 
prywatnych. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami 
jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 
postanowienia. 

12) Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy 
związane z położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą 

później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że 
oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową 
ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania robót 

lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji 
szczególnych projektu. 
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13) Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków 
przeładunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi 
potrzebami, składowanie materiałów a także zapewnienie wszelkich 

środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót 
oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych 

dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 

14) Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na 
podstawie wykazu urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz 

rysunków i opisu technicznego. W przypadku rozbieżności, pomyłki lub 
wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części dokumentacji, 

należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego urządzenia należy 
uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego 

montażu, regulacji i pracy tego urządzenia. 

15) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów 

a) Rozpoczęcie robót : - planowany termin nie wcześniej niż 
04.09.2017 r. 

b) Zakończenie robót: 75 dni licząc od dnia wprowadzenia 

Wykonawcy na teren wykonania robót budowlanych. 

c) Gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla 

wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń 

d) Rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 

 

6. Słownik zamówienia: 

DN – średnica nominalna określona w mm, 

m3 – jednostka objętości - metr sześcienny, 

m3/h – jednostka przepływu - metr sześcienny przez godzinę, 

T30, T90 – oznaczenie klasy temperaturowej urządzeń zgodnie z  Dz. U. nr 209 
poz. 1512 i 1513, Klasa temperaturowa T90 od 0,1 do 90°C; T30 od 0,1 
do 30°C,  

Q - strumień objętości – objętość wody przepływającej przez wodomierz w 
przyjętej jednostce czasu, 

zakres obciążeń pomiarowych wodomierza – zakres strumienia objętości 
wodomierza zawarty między maksymalnym albo przeciążeniowym 
strumieniem objętości a minimalnym strumieniem objętości, 

górne graniczne ciśnienie – maksymalne ciśnienie panujące w rurociągu, przy 
którym wodomierz może pracować w sposób ciągły, w warunkach 

znamionowych użytkowania, bez pogorszenia charakterystyki 
metrologicznej, 

maksymalna dopuszczalna temperatura – maksymalna temperatura wody, 

przy której może pracować wodomierz w sposób ciągły, w warunkach 
znamionowych użytkowania, bez pogorszenia charakterystyki 

metrologicznej, 
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klasa metrologiczna wodomierza – zakres obciążeń pomiarowych wodomierza, 
dla którego wskazania wodomierza mieszczą się w granicach błędów 
granicznych dopuszczalnych, 

klasa dokładności – oznacza klasę urządzenia spełniającego określone 
wymagania metrologiczne, którego błędy zawarte są w określonych 

granicach,  

PZH – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-
PZH). Instytut właściwy w sprawach wydawania atestów higienicznych, 

MID – dyrektywa MID - Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów 

pomiarowych (Dz. U. L 135 z dnia 30.4.2004 r. wraz z późniejszymi 
zmianami. Tekst ujednolicony Dyrektywy 2004/22/WE z dnia 
01.01.2013r. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Wzór 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przystępując do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, p.n. „wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody 

użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż. przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie 

do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne 

i umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych 

wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. 

Parola 1 w Warszawie”, składam w imieniu Wykonawcy następujące informacje dla wstępnego 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Część I. Informacje dotyczące Wykonawcy  

Identyfikacja Informacje 

Nazwa [ …] 

 

Adres pocztowy […] 

 

Adres do korespondencji  

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów 

Faks do korespondencji 

Adres e-mail do korespondencji 

 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

Samodzielny albo wspólny udział w postępowaniu Informacje 

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o zamówienie z 

innymi Wykonawcami, na podstawie art. 23 ustawy? 

(np. konsorcjum, umowa spółki cywilnej) 1)  

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli zaznaczono Tak, należy wskazać: 

a) rolę Wykonawcy w grupie (np. lider konsorcjum) 

b) nazwy pozostałych Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie 

 

a) […] 

b) […] […] […] 
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c) nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika 

ustanowionego na podstawie art. 23 ustawy 

 

c) […]  

 

1) Uwaga! Jeżeli zaznaczono TAK, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie odrębnie składa - w swoim imieniu - OŚWIADCZENIE, w którym podaje informacje 

odpowiednio w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia. 

 

Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Informacje 

Imię i nazwisko […] 

Stanowisko/Funkcja […]  

Podstawa/dokument z którego wynika upoważnienie do 

reprezentacji Wykonawcy  

(np. wpis do KRS, pełnomocnictwo) 

[…] 

 

Część II. Podstawy wykluczenia 

A. Informacja o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz w ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 

ustawy. 

Oświadczam, że nie występują wobec Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13-

22 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, które skutkują wykluczeniem z postępowania. 

B. Informacja o istnieniu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy2) 

Oświadczam, że zachodzą wobec Wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. ………………………pkt..…………. ustawy. 

Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca podjął następujące 

środki naprawcze, które pozwalają na udział w postępowaniu: 

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

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

Część III. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w Rozdziale VIII ust. 3. 

2. Oświadczam, że Wykonawca w celu wykazania spełniania poniższych warunków udziału  

w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdz. VIII 

ust. 3 SIWZ, polega na zasobach następującego podmiotu:  

                                                           
2) Wykonawca wypełnia tę sekcję tylko w przypadku, gdy istnieją okoliczności z art. 24 ust. 1 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 

i 8, w przeciwnym wypadku należy wykreślić.  
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Warunek udziału określony w SIWZ Nazwa i adres innego podmiotu 

 […] […] 

 

3. Oświadczam, że wobec innego podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2, na którego zasoby 

Wykonawca powołuje się dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie 

występują okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.3) 

4. Oświadczam, że wobec innego podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2, na którego/ych zasoby 

Wykonawca powołuje się dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, występują 

okoliczności o których mowa w art. 24 ust. ……pkt ….. ustawy.4) 

 

………….…, dnia…………..                          ……………………..………………………….  

     (miejscowość, data)   (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

                                                           
3) Wykonawca wykreśla odpowiednio, jeśli w stosunku do innego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia. 
4) Wykonawca wykreśla ten punkt, jeśli w stosunku do innego podmiotu nie zachodzą podstawy wykluczenia. 
Uwaga: miejsca wykropkowane w formularzu należy odpowiednio wypełnić. 



                TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

                       WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nazwa Wykonawcy 

_____________________________ 

  Wzór 

Wykaz  robót budowlanych 

Przedstawiamy wykaz robót budowlanych (umów) w zakresie niezbędnym dla wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub 

zawodowej, którego opis sposobu oceny zawarty jest w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ: 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 
(zakres) 

Wartość 
umowy brutto 

Podmiot na rzecz, 
którego wykonano 
zamówienie(nazwa 
i adres) 

Miejsce 
wykonywania 
zamówienia 

Daty wykonania 

Dowód 

Informacje uzupełniające 

od  
dd-mm-rrrr 

do  
dd-mm-rrrr 

Zasoby 
innego 
podmiotu 

Nazwa 
innego 
podmiotu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

          

 

 

           ______________________________ 

                         Data i czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób  
                        upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  
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Uwaga do kol. 8: 

1. Wpisać  nazwę dowodu (dokumentu) określającego, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zawierającego informację o 

tym czy te roboty wykonane zostały zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz załączyć go do wykazu. 

2. Dowodem, o którym mowa w punkcie 1 są: 

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; 

b) inne dokumenty,  – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa 

wyżej pod lit. a). 

3. Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów. 

 

Uwaga do kol. 9:   

1. Zaznaczyć  znakiem „X”, tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniana warunku udziału w postepowaniu. 

2. Jeśli dla wykazania spełniania warunku udziału Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, to w takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w  tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tego podmiotu.    
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór 

_____________________ 

Nazwa Wykonawcy 

Wykaz osób 

skierowanych do realizacji  zamówienia: 

 

Przedstawiamy poniżej wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji  zamówienia:  

 
Lp. 

Imię i nazwisko osoby, 
którą dysponuje 

Wykonawca 

Uprawnienia budowlane 
Specjalność: 

Zakres 
powierzonych 

czynności 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą * 

 

1. 

    

 

2. 

 

 

   

 

3. 

 

 

   

 

*) dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do 

dyspozycji przez inny podmiot. 

 

Uwaga: Dla wykazania spełniania warunku udziału, opisanego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, 

Wykonawca może polegać, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, na osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty.  

W takim przypadku jest on zobowiązany do złożenia zobowiązania innego podmiotu ,  które  w sposób 

jednoznaczny określać będzie: Wykonawcę, zakres, formę i sposób udostępnienia zasobów, przedmiot 

zamówienia i Zamawiającego prowadzącego postępowanie. 

  

     

                                 ______________________________ 

Data i czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wzór 

 

______________ , dnia ____________ roku. 

  

O F E R T A 

Do  

Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

Warszawa Północ Sp. z o.o. 

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 

01-471 Warszawa  

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, o udzielenie zamówienia pn.: 

„wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż. przy 

uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, 

aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i umożliwienie odczytu liczników z klatek 

schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody 

ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie” my niżej podpisani, działając w 

imieniu i na rzecz: ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podać nazwy  

i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum) 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ  na warunkach określonych w 

projekcie  umowy,  za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto ………………………. zł (w kwocie tej 

uwzględniony jest …………% podatek VAT). 

3. Akceptujemy warunki płatności za wykonanie zamówienia, określone przez Zamawiającego. 

4. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że wybór 

przedmiotowej oferty*): 

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
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2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i wartości (w 

tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający będzie płatnikiem 

podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz będzie zobowiązany do przekazania go na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów): 

_______________________________________________________________________________________ 

[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość 

bez kwoty podatku od towarów i usług] 

5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach 

określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.  Oświadczamy, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi, **) 

2) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: **) 

________________________________________________________________________________ 

część (zakres) przedmiotu zamówienia i nazwa (firma) podwykonawcy 

________________________________________________________________________________ 

część (zakres) przedmiotu zamówienia i nazwa (firma) podwykonawcy, których łączna wartość brutto nie przekroczy  …% 
ceny oferty , określonej wyżej w pkt 2 oferty.   

 

7. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 

niniejsza oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

8. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy***):  

____________________________________________________________________________________ 
(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) 

 

9. Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję w sprawie niniejszego 

postępowania:  

____________________________________________________________________________________ 

tel.:________________________faks: ________________e-mail: _______________________________ 

(wpisać pełną nazwę i dokładny adres, a także numer telefonu, faksu i adres e-mail) 

10. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: _____________________________________ 

(podać imię i nazwisko ) 
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11. Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu: 

___________________________________________________________________________________ 

12. W załączeniu przedkładamy: 

załącznik nr 1 _______________________ 

załącznik nr 2 _______________________ 

 

                               ________________________________________ 

czytelny podpis lub podpis i stempel  
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  

 

*) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i 

niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których 

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów 

i usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

**) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w pkt 6 

ppkt 2) oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że 

Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i  Wykonawca 

nie polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu  

***) Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, 

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):  

mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR; 

małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR; 

średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. 

EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR. 

Jeśli Wykonawca nie jest żadnym z ww. przedsiębiorstw należy wpisać „nie dotyczy” . 
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Wzór 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Ja niżej podpisany _______________________________________________________________ 

                                       (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy:  

__________________________________________________________________________________ 

 (nazwa Wykonawcy) 

__________________________________________________________________________________ 

 (adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż. przy 
uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, 
aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i umożliwienie odczytu liczników z klatek 
schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody 
ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie” niniejszym oświadczam, iż: 

Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017, poz. 229 *) 

Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017, poz. 229) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w 
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. *) 

Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 
oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**): 

 

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba 

   

   

 

____________data ____________ 

         ______________________________ 

  (Data i czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

*) Właściwe  zaznaczyć, 

**) Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,  

którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu  o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Umowa  Nr CRU/TBS/ ….…. /2017 

zawarta w dniu …………………………..2017r. w Warszawie pomiędzy: 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., z 

siedzibą w Warszawie (01-471) przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000019230, NIP: 522-25-92-920, 

o kapitale zakładowym 84.984.000,00 zł, 

reprezentowaną przez: 

Pana Michała Ambroziaka  – Prezesa Zarządu  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

z siedzibą w………………………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej/Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla…………………………………………pod nr …………….,  NIP:….……………REGON ………..,o kapitale 
zakładowym …………………………………………. zł, 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

Zamawiający, działając w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), dokonał wyboru oferty Wykonawcy 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1  Postanowienia wstępne 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: 
„wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją 

i p.poż. przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do 
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obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na 
tworzywo sztuczne i umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z 
dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody 

ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie”, w 
zakresie opisanym w niniejszej umowie, SIWZ oraz dokumentacji projektowej, przy 

czym SIWZ oraz dokumentacja projektowa stanowią integralną część niniejszej 
umowy.  

2. Oświadczenia: 

1) Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, 
doświadczenie i środki niezbędne do wykonania zadania objętego Umową; 

2) Wykonawca oświadcza, że w przypadku zlecenia części zamówienia 

podwykonawcy  poinformuje o tym Zamawiającego i w terminie 5 dni przedłoży 
Zamawiającemu zawartą Umowę z podwykonawcą. 

3) Wykonawca oświadcza, że znana jest mu dokumentacja stanowiąca podstawę 
wykonania przedmiotu umowy i teren robót oraz jego stan i nie zgłasza 
zastrzeżeń. 

3. Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie (także dotyczące podwykonawcy) 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę …….osoby/osób wykonujące/ych 
prace fizyczne związane z robotami przy wymianie instalacji wodociągowej oraz 

montaż wodomierzy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia*: 

*Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji Każda 

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; lub 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; lub 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; lub 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszej umowie 

czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł. 

7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w umowie 
czynności. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymiany instalacji 
wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją                   i p.poż. 

przy uwzględnieniu jej przebudowy, a szczególności dostosowanie              do 
obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na 

tworzywo sztuczne i umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z 
dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody 
ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Parola 1 w 

Warszawie. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie poniższych dokumentów, które 

stanowią integralną umowy: 
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1) projekt wykonawczy wymiany instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej  wody 
użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż oraz wymiany wodomierzy w budynku przy 
ul. Parola 1 w Warszawie, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych, 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierająca m.in. opis przedmiotu 

zamówienia 

4) oraz obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych, sztuką budowlaną, należytą 
starannością i wiedzą techniczną, przepisami bhp, p.poż. oraz zgodnie z 

poleceniami inspektora nadzoru. 

3. Zakres obejmuje m.in. realizację nw. robót:  

1) roboty demontażowe instalacji wodociągowej – demontaż rurociągów, zaworów, 
podgrzewaczy wody, izolacji rurociągów,; 

2) roboty instalacyjne wodociągowe – przebicie otworów, montaż rurociągów, izolacja 
rurociągów, montaż zaworów, montaż trójnika, próby szczelności, płukanie 
instalacji;  

3. Dla wszystkich instalacji i zakresu objętego dokumentacją projektową Wykonawcę 

obowiązuje przygotowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie 
wszystkich wymaganych prób, regulacji, badań, sprawdzeń oraz czynności 

gwarantujących prawidłowe działanie wykonanych instalacji wraz z wyposażeniem. 
Przyjmuje się, że wszystkie ww. czynności ujęte zostały w kosztach ogólnych 

Wykonawcy.  

4. Roboty prowadzone będą w zamieszkałym budynku, tzw. czynnym obiekcie. 
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, na czas realizacji przedmiotu 

umowy, ma obowiązek zabezpieczenia przed zabrudzeniem                   i 
uszkodzeniem wszystkich elementów m.in. stolarki okiennej, ścian, okładzin 

podłogowych, wyposażenia oraz instalacji wewnętrznych.  

5. Jeżeli warunki w poszczególnych dokumentach są różne to będą stosowane 
wymagania bardziej rygorystyczne.  

6. O ile w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia zostały 
wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone 

pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub 
rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać 

wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą 
słowa: wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że 

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w 
treści dokumentacji projektowej.  

7. Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 
urządzeń i materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), 

pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 
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dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie 
stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów 
technicznych i jakościowych. 

8. Formularz ofertowy Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy stanową Załącznik nr 7 do 
Umowy. 

9. Strony w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy uzgodnią harmonogram 
rzeczowo-finansowy realizacji zadania, stanowiący Załącznik nr 10 do Umowy.  

10.Strony dopuszczają dokonywanie zmian harmonogramu, bez konieczności 

sporządzania Aneksu do Umowy, z zachowaniem terminu ostatecznego zakończenia 
robót wskazanego w §3.  

11.Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą stwarzać zagrożenia życia lub 
zdrowia osób przebywających w budynku lub w jego otoczeniu. 

12. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

należytego zabezpieczenia istniejącego budynku mieszkalnego przed skutkami 
prowadzonych prac.  

13.Wykonawca wykonywał będzie roboty w czynnym obiekcie w związku z czym 
zobowiązany będzie prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością. Związana z 
tym będzie odpowiednia organizacja prac budowlanych tj. utrzymywanie terenu 

budowy w należytym porządku, wolnym od zagrożeń, przeszkód i zanieczyszczeń 
na ciągach komunikacyjnych.  

14.Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie Zamawiający wymaga 
zachowania następujących warunków: 

1) Wykonawca w czasie prowadzonych robót zachowa szczególną ostrożność,  

2) wszelkie wyłączenia prądu w obiekcie, gdzie będą wykonywane roboty będą 
dokonywane wyłącznie po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym.  

3) wszelkie prace uciążliwe (np. wiercenia, przekucia inne uciążliwe czynności) będą 

wykonywane po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym.  

4) wykonawca w trakcie prowadzonych robót będzie na bieżąco sprzątał 

pomieszczenia i korytarze.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do dbania o należyty stan i porządek na terenie 
budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów 

na plac budowy, w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i 
ciągów komunikacyjnych.  

15.Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzątania elementów 

pochodzących z demontażu oraz gruzu spadającego z pojazdów Wykonawcy oraz  
naprawy ewentualnych uszkodzeń drogi i parkingu przylegającego do terenu 

budowy, wyrządzonych przez Wykonawcę, 

16.Materiały uzyskane w wyniku demontażu powinny być przez Wykonawcę 
gromadzone w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i przeznaczone do 

utylizacji. Dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów (śmieci, gruz, 
utylizacja) Wykonawca ma obowiązek przekazać Inspektorowi Nadzoru.  
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17.Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego i 
doprowadzenie go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru 
końcowego. 

18.Wykonawca ma obowiązek pokryć ze swoich środków finansowych wszelkie 
zniszczenia i szkody wynikłe z jego winy. Wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące 

wykonywania robót uzgadniane będą z wyznaczonymi przedstawicielami Stron. 

19.Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy wszystkie czynności niezbędne do 
osiągnięcia zakładanego efektu, zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

20.Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu braku 
dostępności do danego lokalu, zaplombowania każdego wodomierza plombą 

zatrzaskową i wymiany wszystkich wodomierzy przypadających na lokal. 

§ 3 Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem 
poniższych terminów: 

1) Rozpoczęcie robót : - planowany termin nie wcześniej niż 04.09.2017 r. 

2) zakończenie robót: 75 dni licząc od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren 
wykonania robót budowlanych. 

3) udzielenie Gwarancji: 60 miesięcy, na urządzenia obowiązuje gwarancja 

producenta, jednak nie krócej niż 60 miesięcy, a na baterię do modułu radiowego 
12 lat, od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót i 

wbudowanych materiałów oraz urządzeń, 

4) rękojmia: 60 miesięcy, a na baterię do modułu radiowego 12 lat od daty odbioru 

końcowego robót. 

2. Przekazanie frontu robót nastąpi w terminie 5 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości…………………………………………………………………….………………………. złotych 

(słownie:…………….……………………………………………) w tym podatek VAT ……%, tj. 
……………………… (słownie: ………………………………..………………). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ustalone zostało w oparciu o złożoną 

ofertę i kosztorys ofertowy, stanowiący integralną część umowy. 

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o 

którym mowa w § 1, kwota ta uwzględnia również wszystkie roboty przygotowawcze, 
porządkowe i zabezpieczeniowe. Niedoszacowanie wartości przedmiotu umowy nie 
jest podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia poboru wody i energii elektrycznej wg 
taryf obowiązujących w Warszawie, jeśli pobór wody i energii elektrycznej przy 

realizacji robót będzie następował z obiektu będącego przedmiotem niniejszej 
umowy. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu robót, w tym ilości wodomierzy 
w przypadku zmian ilości parametrów lokali i budynku, z czym wiąże się odpowiednia 
zmiany wysokości wynagrodzenia, a Wykonawca z powodu dokonania takiej zmiany 

zrzeka się roszczeń wobec Zamawiającego.     

§ 5 Warunki płatności 

1. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem z konta bankowego 
Zamawiającego, na konto bankowe Wykonawcy w ………………………………………… nr 

………………………………………………………………………………………………….…………. w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

2. Za dokumenty rozliczeniowe Zamawiający uzna: 

1) szczegółowy kosztorys powykonawczy, 

2) wszystkie protokoły niezbędne do odbioru, w tym: dowód przekazania surowców 

wtórnych (złomu), gruzu i odpadów niebezpiecznych do składowania i utylizacji, 

3) protokół końcowego, bezusterkowego odbioru robót , 

4) pisemne oświadczenie, że do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
stosował materiały i wyroby odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane. 

5) w przypadku realizacji robót przez Podwykonawcę: protokół odbioru robót 

wykonanych przez Podwykonawcę, spisany przy współudziale Zamawiającego, 
określający zakres wykonanych robót i należne Podwykonawcy wynagrodzenie 

oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię przelewu 
dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy. 

3. Brak któregokolwiek z dokumentów rozliczeniowych wstrzymuje bieg terminu 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W razie nieprawidłowości w 
wystawionej fakturze bądź niedołączenie powyższych dokumentów, faktura będzie 

zwracana bez jej zapłaty i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania 
odsetek ustawowych 

4. Ustala się, że rozliczenie robót będzie następowało jedną fakturą VAT, za wykonany 

i odebrany przez Zamawiającego cały zakres robót. Za datę płatności faktury 
przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na 

wskazane konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

§ 6  Odbiór robót 

1. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 
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1) protokoły zamontowania wodomierzy z numerami lokali, wodomierzy i plomb 
oraz podpisami korzystających z lokali (najemców, użytkowników, etc.) 

2) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z przepisami i 

dokumentacją stanowiącą załączniki do umowy 

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na użyte wyroby 

4) dokumenty gwarancyjne na użyte wyroby i urządzenia wystawione przez ich 
producentów 

5) instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji  użytych urządzeń,  

6) wyniki prób, regulacji, badań, sprawdzeń; 

7) dowód przekazania surowców wtórnych (złomu), gruzu i odpadów 

niebezpiecznych do składowania i utylizacji 

8) pisemne oświadczenie, że do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
stosował materiały i wyroby odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 ustawy Prawo 
budowlane, 

a Zamawiający jeśli nie będzie miał zastrzeżeń do kompletności dokumentacji 

wyznaczy datę odbioru końcowego.  

2. Odbiór robót ulegających zakryciu. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie 

Zamawiającego, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
właściwego. 

2) Strony postanawiają, że Zamawiający rozpocznie odbiór robót ulegających 
zakryciu w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru. 

3.  Odbiór końcowy. 

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w 
formie pisemnej (e-mailem lub pocztowo). 

2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

i) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy  zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w 

zależności od rodzaju i rozmiaru wady, a ostateczna wysokość 
wynagrodzenie zostanie ustalona w oparciu o faktycznie wykonaną ilość 

prawidłowo wykonanych robót z uwzględnieniem cen jednostkowych i 
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czynników cenotwórczych za roboty, w tym za wodomierze określone 
w ofercie, które to ceny i czynniki nie podlegają zmianom w trakcie 
trwania umowy. 

ii)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

3) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

4) Zamawiający może odmówić odbioru robót, a także decyzję o przerwaniu 
czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, w tym 

takich, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. 

4. Odbiór ostateczny. 

1) Zamawiający może wyznaczyć ostateczny odbiór robót przed upływem terminu 

rękojmi ustalonego w umowie. 

2) Odbiór ostateczny polegał będzie na ustaleniu wad zaistniałych w okresie rękojmi, 

oraz wyznaczeniu terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. W razie 
nieobecności Wykonawcy przy tym odbiorze, Zamawiający sporządzi protokół 
jednostronny równoważny w skutkach z protokołem podpisanym przez obie 

Strony 

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 
6. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę 

podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag, 

tj. bezusterkowego wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem 
kompletnych dokumentów odbiorowych. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż przedmiot 

umowy bądź jakakolwiek jej część został niewykonany bądź wykonany niewłaściwie 
może odmówić odbioru do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) - w takim 
przypadku za termin wykonania umowy Strony przyjmują termin usunięcia wad 

potwierdzony protokolarnie przez Strony bez uwag. 

§ 7 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym 
i sztuką budowlaną z zachowaniem przepisów p.poż. i bhp., stosowania się do 

poleceń inspektora nadzoru oraz wstrzymania robót na żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni na czas realizacji 
umowy: 
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1) zaplecze socjalno-techniczne dla swoich potrzeb, 

2) transport, dostawę, magazynowanie i zabezpieczenie wszelkich materiałów i 
urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

3) przejęcie obowiązków kierownika robót  

3. Wszelkie materiały rozbiórkowe powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca będzie systematycznie usuwał i składował na wysypisku. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego pracownika, 
Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub z normami innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub 

aprobatę techniczną. 

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni potrzebne materiały wymagane do 

zbadania jakości robót. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 
tych badań jak również materiałów i ich wymiany na odpowiednie oraz koszty 

prawidłowego wykonania robót, obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania terenu 

budowy - w szczególności do usunięcia wszelkiego rodzaju surowców wtórnych, 
gruzu i odpadów, a następnie przekazania terenu budowy Zamawiającemu w dacie 
odbioru końcowego robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

cywilnej. 

8. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, zalania i innych zdarzeń losowych, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym wobec osób trzecich) za wszelkie 
wypadki i szkody zaistniałe na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie tego terenu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań 
pracowników. 

10.Ilekroć w trakcie realizacji umowy wystąpią sytuacje lub zdarzenia, które mogłyby 
narazić Zamawiającego na straty lub też zagrozić zdrowiu bądź życiu ludzkiemu, 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności 
mających na celu zabezpieczenie przed skutkami tych zdarzeń z jednoczesnym 
powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji lub zdarzenia oraz o  

podjętych przez Wykonawcę działaniach zabezpieczających. 
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11.W przypadku nałożenia na Zamawiającego przez uprawnione organy (sanitarno-
epidemiologiczne, Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, itp.) obowiązków, w tym kar 
pieniężnych, wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonywania 

obowiązków przez Wykonawcę, Wykonawca obowiązany jest do pokrycia kosztów z 
nich wynikających w pełnej wysokości, w terminie 7 dni od daty wezwania. 

§ 8 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) wprowadzenia Wykonawcy na obiekt i protokolarnego przekazania terenu robót 

w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

2) zapewnienia bieżącego nadzoru obejmującego przedmiot umowy, 

3) dokonywania odbiorów wykonanych prac, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany bez uwag 
przedmiot umowy. 

§ 9 Komunikowanie 

1. Strony wyrażają zgodę na kontakty za pośrednictwem faxu i poczty elektronicznej. 
Nie dotyczy to sytuacji, gdy na podstawie Umowy do złożenia określonych 
oświadczeń wymagana jest forma pisemna. 

2. Strony ustalają, że adresami do doręczeń dla celów związanych z Umową,              są 
następujące adresy: 

1) Zamawiający:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. 

z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa,                        

   tel.: 22 304-11-11,12 , email: tbs@tbspolnoc.pl;  

osoba upoważniona  do kontaktów:  

email:  ; tel. 

 Wykonawca: 

osoba upoważniona  do kontaktów:  

 ………………………………………………………………………………………. 

email:……………………….tel.………………………………………………, 

a Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót      …………….., 

tel. ……………………………………………………………………………………………… 

…………………….tel.……………………………………………… 

mailto:tbs@tbspolnoc.pl
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3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek dokonywania z 
Zamawiającym  uzgodnień co do szczegółowego sposobu realizacji umowy. 

4. Zmiana adresu korespondencyjnego lub osoby upoważnionej do kontaktu nie 

wymaga zmiany Umowy. Strona, która zmienia osobę lub adres, jest zobowiązana 
niezwłocznie powiadomić o tym w formie pisemnej drugą Stronę podając nowy adres 

korespondencyjny lub wskazując dane osoby upoważnionej do kontaktu. W 
przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wszelka korespondencja kierowana na 
poprzedni adres korespondencyjny znany Stronie, będzie uznana za skutecznie 

doręczoną. 

§ 10 Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty, wbudowane materiały i wyroby 
na okres 60 miesięcy, na urządzenia obowiązuje gwarancja producenta, jednak nie 

krócej niż 60 miesięcy, a na baterię do modułu radiowego 12 lat,  licząc od daty 
bezusterkowego końcowego odbioru robót potwierdzonych protokolarnie bez uwag. 

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują 
wobec Wykonawcy uprawnienia wynikające z rękojmi na zasadach określonych w 
Kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 
terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Strony umowy ustalają 60 miesięczny okres rękojmi, z tymże na baterię do 
modułu radiowego 12 lat licząc od daty bezusterkowego końcowego odbioru 
robót potwierdzonych protokolarnie bez uwag. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, w tym 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego 
usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

7. W przypadku wykrycia wad w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zawiadomi 

o tym fakcie Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie.  

8. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego zostanie 

sporządzony protokół jednostronny obowiązujący obie strony. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od usunięcia wad, mimo wezwania do ich 
usunięcia, Zamawiający zleci przedmiotowy zakres innemu wykonawcy, a kosztami 

obciąży Wykonawcę. 

§ 11 Podwykonawcy 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona przedmiot 
zamówienia siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców. 

Lub 

1. Wykonawca wykona następujący zakres robót:……………………………………………… przy 
pomocy Podwykonawców wskazanych w ofercie, tj.: ………………………………… 
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców, a zatrudnienie przez Wykonawcę 
Podwykonawców, innych niż wskazani w ofercie Wykonawcy, każdorazowo wymaga 

zgody Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia podwykonawcy, 

tak jak za działania i uchybienia własne. 

4.  Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 
gwarancji i odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu gwarancji 

i odpowiedzialnością za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5.  Powierzenie wykonania umowy podwykonawcy wymaga przedstawienia projektu 
umowy z podwykonawcą celem jej akceptacji przez Zamawiającego, a następnie 
przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni 

od jej zawarcia, przewidując w szczególności, że uprawnienia Zamawiającego wobec 
Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy będą mogły być realizowane wobec 

podwykonawcy. Wymogi określone w zdaniu poprzedzającym stosuje się 
odpowiednio o zmiany umowy z podwykonawcą. Wykonawca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne, w tym za 

zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, zaś niewykonanie bądź nienależyte 
wykonywanie obowiązków przez podwykonawcę upoważnia Zamawiającego do 

odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy skutkiem czego 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać obowiązki samodzielnie. Zamawiający 
będzie uprawniony do zapłaty bezpośrednio podwykonawcy wymagalnego 

wynagrodzenia spłacając w ten sposób dług Wykonawcy wobec podwykonawcy i 
potrącając tę kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim umożliwieniu 

Wykonawcy zgłoszenia pisemnego stanowiska w tej kwestii 

§ 12 Poufność i konflikt interesów 

1. Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od działań i praktyk sprzecznych 
z uczciwością handlową, mających znamiona nieuczciwej konkurencji, do których 

należy w szczególności wykorzystywanie przez Wykonawcę wiadomości 
technicznych, organizacyjnych lub handlowych Zamawiającego lub jego partnerów, 
uzyskanych przez Zamawiającego w trakcie lub w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji 

pozyskanych w ramach wykonania Umowy. Uzyskane informacje zostaną 
wykorzystane tylko do celów związanych z realizacją Umowy. 

3. Obowiązek dochowania poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie 

znane oraz przypadków, w których ujawnienie określonych informacji i dokumentów 
wymagane jest na żądanie uprawnionych organów na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdym 
żądaniu ujawnienia informacji oraz o każdym przypadku ich ujawnienia. 

4. Obowiązki określone w ust. 1, 2 i 3 wiążą Wykonawcę także po wykonaniu Umowy 

lub jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej bez względu na przyczynę. 
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§ 13 Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 1; 

2) niewykonania umowy w terminie określonym w umowie w wysokości 1% 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

3) nieusunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1% całkowitego 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

4) naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każde 
naruszenie.  

5) Wysokość kary umownej za naruszenie przepisów związanych z zatrudnieniem 
na umowę o pracę osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego 

w niniejszej umowie, została określona w § 1 ust. 6. 

2. W przypadku, gdy szkoda wynikła na skutek okoliczności opisanych w ust.1, 
przewyższy wysokość zastrzeżonej z tego tytułu kary umownej, Zamawiającemu 

przysługuje, poza roszczeniem o zapłatę kary umownej, prawo dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej mu kary umownej z 

wymagalnej  Wykonawcy kwoty wynagrodzenia i kumulacji kar umownych. 

4. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych umową, Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych. 

5. W razie opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy bądź niewykonania 
lub nienależytego jej wykonywania, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy, może, niezależnie od innych uprawnień, zlecić wykonanie zastępcze 

całości lub części przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, który zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszt z tego tytułu w 

terminie przez niego wskazanym.   

§14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 

umowy tj. …...........……………………………………………………..zł (słownie 
............................................................................ zł ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przed podpisaniem 

umowy, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, a w razie wniesienia w 
formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym treści gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy tj. uznania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy 
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za należycie wykonany przy czym na okres rękojmi  zostanie pozostawione 30% 
zabezpieczenia 

4. W przypadku zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub 

bankowej dokument opiewający na 100% wartości zabezpieczenia musi być ważny 
30 dni po upływie terminu obowiązywania umowy. 

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane 
do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7. W przypadku przedłużenia niniejszej umowy, Wykonawca złoży zabezpieczenie na 

przedłużony okres obowiązywania umowy, a w razie wykorzystania zabezpieczenia 
w całości lub części, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić zabezpieczenie w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

§ 15 Zakończenie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od 
przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2) dokonana zostanie taka zmiana planu gospodarczego Zamawiającego, że nie 

będą przewidziane środki na realizację całości lub części umowy, przy czym w 
powyższych przypadkach Wykonawca nie może żądać kary umownej ani 

odszkodowania i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie 

natychmiastowym, gdy: 

1) Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje przedmiot umowy, 

2) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z 
przeznaczeniem, 

3) Wykonawca zapłacił dwukrotnie karę umowną  

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
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4. Zamawiający ma prawo odstąpić od części umowy w trybie natychmiastowym w 
przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 3 i 4 powinno nastąpić w formie 
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w okolicznościach 
wymienionych powyżej Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma 

obowiązek realizować przedmiot umowy. 

7. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, niezależnie od kar 

umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy. 

§ 16 Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 
pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu do umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Prawa 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązuje przepisy prawa.  

3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których nie uda się rozstrzygnąć 

polubownie, będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:                          dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

Wykaz załączników: 
Załącznik nr 1 - Dokument rejestrowy Wykonawcy 
Załącznik nr 2 -     Wykaz dokumentacji technicznej  + płyta CD 
Załącznik nr 3 - Kopia uprawnień budowlanych 
Załącznik nr 4 - Protokół odbioru robót ulegających zakryciu – wzór, 
Załącznik nr 5 - Protokół końcowego odbioru robót - wzór 
Załącznik nr 6 - Protokół odbioru pogwarancyjnego - wzór 
Załącznik nr 7 - Formularz oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem 
Załącznik nr 8 - Podwykonawstwo  
Załącznik nr 9  - Oświadczenie o zachowaniu poufności - wzór 
Załącznik nr 10 -  Harmonogram rzeczowo – finansowy  
Załącznik nr 11 - Polisa ubezpieczeniowa  
Załącznik nr 12 -  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
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Załącznik nr 1 do umowy 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

 

 

Dokument rejestrowy 

 

(odpis z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli upoważnienie do podpisania umowy dla osób działających w imieniu Wykonawcy nie wynika z 

właściwego rejestru – należy dodatkowo dołączyć dokument pełnomocnictwa) 
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Załącznik nr 2 do umowy 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

 

 

Wykaz dokumentacji technicznej 

 

Na dokumentację techniczną składa się: 

a) Projekt Wykonawcy wymiany instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją 

i p.poż oraz wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Parola 1 w Warszawie.  

b) Załącznik nr 1 – zestawienie rurociągów 

c) Załącznik nr 2 – zestawienie armatury  

d) Załącznik nr 3 – proponowany zestaw wodomierzy  

e) Załącznik nr 4 – zestaw inkasencki  

f) Rysunki – instalacja wodociągowa: 

g) Rzut kondygnacji -2 

h) Rzut kondygnacji -1  

i) Schemat instalacji hydrantowej  

j) Instalacja wodociągowa rozwinięcie  

k) Przedmiar – branża sanitarna  

l) STWiOR  

Powyższa dokumentacja zapisana jest na załączonym CD 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

 

 

 

 

Kserokopia uprawnień budowlanych 
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Załącznik nr 4 do umowy 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

 

Wzór 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  nr ……… z dnia ……….……. 

Umowa (nr, z dnia): ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przedmiot umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zamawiający:  ………………………………………………………………………...……………………………………………………….. 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Roboty rozpoczęto dnia: ……………………………………………………………. 

Roboty zgłoszono do odbioru dnia: ……………………….…………………… 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciele Zamawiającego:  

1. ……………………………………………… - inspektor nadzoru 

2. ……………………………………………… 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. ……………………………………………… - kierownik budowy 

2. ……………………………………………… 

po dokonaniu obmiaru robót : 
(wymienić rodzaj robót, jednostki obmiarowe i ilości jednostek) 

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

oględzinach technicznych wykonanych robót oraz przeanalizowaniu dokumentów, Komisja postanawia: 

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

Załączniki do protokołu: ……………………………………………………………………………… 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przedstawiciele Zamawiającego:                     Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. ……………………………………   1. …………………………………… 

2. ……………………………………            2. …………………………………… 
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Załącznik nr 5 do umowy 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

Wzór 

PROTOKÓŁ  

KOŃCOWEGO ODBIORU ROBOT 

Sporządzony do Umowy Nr TBS/CRU/…………./2017 -…………………………. zawartej w dniu …………pomiędzy 

……………. o wykonanie ………………………………………………… 

1) Data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru: …………………………… 

2) Data rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbioru: ……………………. 

3) Odbiór przeprowadzony został przez przedstawicieli Stron Umowy: 

Ze strony Zamawiającego: 

a) ………………………………… 

b) ………………………………… 

c) ………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: 

a) ………………………………… 

b) ………………………………… 

c) ………………………………… 

Przy udziale Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy *): 

……………………………………..  ………………………………… 

…………………………………….  …………………………………. 

4) Zakres robót zgłoszonych do odbioru: 

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

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

5) Wykonawca wykonał zgłoszone do odbioru roboty budowlane siłami własnymi / podzlecił wykonanie 

następującego zakresu robót Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom *) 

Lp. 

Nazwa i adres 

Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy 

Zakres robót, dostaw lub usług 

wykonanych przez 

Podwykonawcę/dalszego 

Podwykonawcę 

Wartość netto (bez VAT) 

robót, dostaw lub usług 

wykonanych przez 

Podwykonawcę/dalszego 

Podwykonawcę 

1. 2. 3. 4. 
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6) Wykonawca oświadcza, że dokonał zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za 

roboty/dostawy/usługi wskazane w pkt 5 poz. … w kwocie ………………….zł *). 

7) Wykonawca oświadcza, że nie dokonał zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za 

roboty/dostawy/usługi wskazane w pkt 5 poz. … w kwocie ……………………….zł z powodu: 

………………………………………………………………………………………..*). 

8) Termin wykonania robót  został dotrzymany / niedotrzymany a opóźnienie w stosunku do terminu 

określonego w Umowie wynosi …………………………………………………*). 

9) Wykonawca dostarczył Zamawiającemu określone w umowie dokumenty / Wykonawca nie dostarczył 

Zamawiającemu określonych w Umowie dokumentów, tj. ……………………………………………….*). 

10) Uwagi Zamawiającego do ilości, jakości wykonanych robót, złożonych dokumentów 

odbiorowych:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

11) OŚWIADCZENIE Zamawiającego: 

a) Zamawiający uznaje, że roboty budowlane objęte Umową i zgłoszone do odbioru są wykonane 

zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami *). 

b) Zamawiający uznaje, że roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy i zgłoszone do odbioru są 

wadliwie wykonane, z następujących przyczyn: ……………………………… 

c) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane, zgodnie z umową, wynosi 

……………………………… zł (słownie złotych ………………………………………………..) brutto *), 

d) Okres gwarancji i rękojmi zgodnie z umową upływa w dniu ………………………………. *), 

e) Niniejszy protokół stanowi/nie stanowi*) podstawę do wystawienia faktury oraz do 

zwrotu/zwolnienia ….% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwoty …………. zł *). 

 

……………………………, dnia ………………………… 

 

Ze strony Zamawiającego     Ze strony Wykonawcy  

 

1) ……………………….    1)  ……………………………. 

 

2) ……………………….    2)  ……………………………. 

 

3) ……………………….    3)   …………………………… 

 

*) – niepotrzebne skreślić 

 

Podpisy powinny być czytelne albo skrócone, wraz z pieczęciami imiennymi albo wraz z pełnym brzmieniem imienia i nazwiska 

napisanym pismem maszynowym albo odręcznie, wielkimi literami. Podpisy powinny być opatrzone datą ich złożenia, pochodzące od 

przedstawicieli stron uczestniczących w odbiorze. Podpisy powinny być złożone przez przedstawicieli stron uczestniczących w odbiorze 

– wyznaczonych do nadzoru nad wykonywaniem umowy, a w razie braku takich osób – przez osoby uprawnione do działania w imieniu 

Stron. 
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Załącznik nr 6 do umowy 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

Wzór 

PROTOKÓŁ 

pogwarancyjnego odbioru robót 
sporządzony w dniu ………….  w …………… (miejscowość) 

na podstawie umowy nr ………. z dnia ................... r., zawartej pomiędzy: …………………………………………….. 

(dalej: „Zamawiający”), a ………………………… (dalej: „Wykonawca”), zwanej dalej: „Umową”, w związku z 

upływem okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi na wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane w 

obiekcie Zamawiającego w ............................ przy ul................................................  

1. Odbiór przeprowadzony został przez przedstawicieli Stron Umowy: 

Ze strony Zamawiającego: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: 

4) ………………………………… 

5) ………………………………… 

6) ………………………………… 

2. Zamawiający i Wykonawca stwierdzają, co następuje: 

1) w dniu ………………….. upłynął okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane przez 

Wykonawcę na podstawie Umowy,   

2) na dzień podpisania niniejszego protokołu wykonane roboty budowlane nie posiadają wad, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność *), 

3) na dzień podpisania niniejszego protokołu wykonane roboty budowlane posiadają następujące 

wady, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność *): 

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

4) Wobec powyższego, Zamawiający stwierdza należyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania 

wynikającego z Umowy – w zakresie obowiązku usuwania wad robót budowlanych w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi *)  

5) Uwagi, zastrzeżenia lub informacja o ich braku: 

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

6) Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu/zwolnienia … % kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, tj. kwoty ……………………………….*). 

Warszawa, dnia ………………………… 
Ze strony Zamawiającego     Ze strony Wykonawcy  

1) ……………………….    1)  ……………………………. 
2) ……………………….    2)  ……………………………. 

*) – niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
Podpisy powinny być czytelne albo skrócone, wraz z pieczęciami imiennymi albo wraz z pełnym brzmieniem imienia i nazwiska napisanym pismem  
maszynowym albo odręcznie, wielkimi literami. Podpisy powinny być opatrzone datą ich złożenia, pochodzące od przedstawicieli stron uczestniczących 
w odbiorze. Podpisy powinny być złożone przez przedstawicieli stron uczestniczących w odbiorze – wyznaczonych do nadzoru nad wykonywaniem 
umowy, a w razie braku takich osób – przez osoby uprawnione do działania w imieniu Stron. 
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Załącznik nr 7 do umowy 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

(zostanie dołączony przed podpisaniem umowy) 
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Załącznik nr 8 do umowy 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, może korzystać z podwykonawstwa w 

zakresie określonym w ofercie lub za pisemną zgodą Zamawiającego, jeżeli Wykonawca zechce 

powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji W takim 

wypadku, TBS może udzielić Wykonawcy zgody na korzystanie z podwykonawstwa z uwzględnieniem 

postanowień art. 36ba Ustawy Pzp, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Wniosek 

Wykonawcy winien wskazywać szczegółowo powody, dla których nie może on zrealizować 

przedmiotu umowy bez udziału podwykonawcy, zakres robót, który chciałby podzlecić i wartość 

wynagrodzenia za ich wykonanie, wraz z nazwą i adresem podwykonawcy oraz dokumentami 

potwierdzającymi, iż podwykonawca jest zdolny do wykonania części zamówienia – odpowiednio w 

zakresie, w jakim Wykonawca zobowiązany był wykazać swą zdolność do realizacji danej części 

zamówienia, podczas gdy ubiegał się o udzielenie mu zamówienia. Do powyższego wniosku 

Wykonawca jest obowiązany załączyć oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 

1 pkt 1) Ustawy Pzp, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tego podwykonawcy. 

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo zawiera, co 

najmniej, istotne postanowienia określone w ust. 13. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka. 

4. Maksymalna kwota odpowiedzialności TBS względem podwykonawców nie może przekroczyć 

wartości określonej w oświadczeniu Wykonawcy zawartym w jego ofercie, a w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 zdanie drugie, wartości zaakceptowanej przez TBS w ramach wyrażonej zgody na 

korzystanie z podwykonawstwa. Wykonawca nie może zawrzeć umowy o podwykonawstwo, w 

przypadku gdy w wyniku jej zawarcia łączna wartość umów o podwykonawstwo przekroczyłaby 

wartość wskazaną w ofercie lub wartość zaakceptowaną przez TBS w ramach wyrażonej zgody na 

korzystanie z podwykonawstwa. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany do przedłożenia TBS 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu 

dokumentu obejmującego treść jej zmiany, z tym, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć do projektu umowy lub dokumentu obejmującego treść jej zmiany swą zgodę 

na zawarcie umowy lub jej zmianę. Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać, iż podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w umowie lub w dokumencie 

obejmującym treść jej zmiany. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostawy lub usługi. 

7. Wykonawca nie może zawrzeć umowy z podwykonawcą bez uzyskania akceptacji TBS projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także nie może dokonać 

zmiany tej umowy. Jeżeli TBS, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany, nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do projektu, uważa 

się że TBS zaakceptował projekt umowy z podwykonawcą lub jej zmiany. Jeżeli TBS, w terminie 14 

dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub dokumentu 
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obejmującego treść zmian tej umowy, nie zgłosi pisemnie sprzeciwu, uważa się, że TBS nie zgłosił 

sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany. 

8. Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą, przy uwzględnieniu warunków niniejszej umowy, w tym, pod warunkiem, że łączna 

wartość zobowiązań z tytułu podwykonawstwa nie przekroczy wartości, o której mowa w ust. 4, a 

także z uwzględnieniem warunków zaakceptowanych przez TBS stosownie do postanowień ust. 7. 

9. TBS zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub pisemny sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz do projektu jej zmiany 

lub do dokonanej zmiany umowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu odpowiedniego 

dokumentu, w przypadkach: 

1) niespełnienia wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 13, 

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 6. 

10. Z zastrzeżeniem ust. 12, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć TBS poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także dokument obejmujący zmianę tej umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.  

11. Za dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 7, uważa się dostarczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy zastrzeżenia i sprzeciwu pisemnie albo w inny sposób umożliwiający zapoznanie się 

z ich treścią – w tym także faksem lub elektronicznie, o ile przekazana w ten sposób treść została 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia TBS 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, ani dokumentu obejmującego treść zmian tej umowy, w 

przypadku gdy wartość robót budowlanych, wykonywanych na podstawie umowy o 

podwykonawstwo jest mniejsza niż 0,5% całkowitej wartości umowy, określonej w umowy. Powyższe 

wyłączenie obowiązku nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł, w 

tym również przypadków gdy wartość umowy o podwykonawstwo stała się większa od tej kwoty w 

wyniku zmiany umowy. 

W przypadku gdy strony umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

ustaliły w niej, w szczególności w wyniku zmiany tej umowy, termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia wykonania zobowiązania, TBS wzywa Wykonawcę do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy 

jednak niż 7 dni, tak aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, ustalony w umowie o 

podwykonawstwo, nie był dłuższy niż 30 dni od dnia wykonania zobowiązania podwykonawcy – pod 

rygorem powstania uprawnienia TBS do żądania zapłaty kary umownej, określonej w umowie 

13. W umowie o podwykonawstwo oraz w umowie o dalsze podwykonawstwo Wykonawca  

i podwykonawca są obowiązani – odpowiednio, zawrzeć następujące istotne postanowienia (miejsca 

wykropkowane należy uzupełnić odpowiednią treścią): 

1) Data zawarcia umowy o podwykonawstwo:………………  

2) Definicje:  

a) TBS: Towarzystwo Budownictwa społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. gen. T. 

Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa, 

b) Wykonawca: (pełna nazwa i adres, numer NIP), któremu TBS udzielił zamówienia, 

c) Podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP), podmiot z którym Wykonawca zawarł umowę, 

na wykonanie części zamówienia, 
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d) Dalszy podwykonawca: (pełna nazwa i adres, NIP), podmiot, z którym Podwykonawca zawarł 

umowę o podzlecenie podwykonawstwa.  

3) Przedmiot umowy: ……………………………………………………………… . 

a) Przedmiot umowy o podwykonawstwo stanowi część zamówienia publicznego udzielonego 

Wykonawcy na podstawie umowy z dnia ……… nr ……………… na wykonanie ……………...... 

b) W ramach umowy o podwykonawstwo, wykonane zostaną następujące roboty i 

prace............................................................... . 

c) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo: ……………..… (który nie może być dłuższy niż 

termin realizacji zamówienia). 

d) Wynagrodzenie:  ……………  (wynagrodzenie netto, stawka podatku od towarów i usług, 

wynagrodzenie brutto; w umowie należy  przywołać odpowiedni załącznik, z którego treści 

wynika kwota wynagrodzenia, w szczególności kosztorys lub cennik). 

4) Rozliczenia i sposób płatności:  …………………………………..……… . 

5) Postanowienia szczegółowe w zakresie podwykonawstwa: 

a) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca części zamówienia jest obowiązany do 

przedłożenia TBS projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym Dalszy podwykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do projektu umowy lub jej zmiany wyraźną zgodę na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy. Z treści zgody musi 

jednoznacznie wynikać, iż Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zgodził się na wszystkie 

warunki określone w umowie lub dokumencie obejmującym treść zmian; 

b) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, określony w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub faktur albo rachunku 

lub rachunków, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

c) Podwykonawca nie może zawrzeć umowy z Dalszym podwykonawcą, bez uzyskania 

akceptacji TBS projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty 

budowlane;  

d) Wykonawca obowiązany jest informować TBS o wysokości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych za 

wykonanie robót budowlanych, objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową o 

podwykonawstwo. 

14. TBS może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez TBS umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wobec której TBS nie wyraził 

sprzeciwu, lub który zawarł przedłożoną TBS umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi – w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, odpowiednio 

– przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – w ramach maksymalnej kwoty 

odpowiedzialności TBS względem podwykonawców, o której mowa w ust. 4. 

15. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu (nie zgłoszeniu sprzeciwu) przez TBS umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu TBS poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu umowy o 

podwykonawstwo, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, TBS przekaże Wykonawcy informację o zamiarze 

bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i umożliwi mu zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, TBS  może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości TBS co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po doręczeniu TBS przez Wykonawcę faktury albo 

rachunku, wystawionego po protokolarnym odbiorze prac. Wynagrodzenie zostanie przekazane na 

rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez TBS prawidłowo wystawionej 

faktury albo rachunku. 

20. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac, Wykonawca będzie 

dołączał do każdej faktury oraz rachunku przekazywanych TBS oświadczenia podwykonawców, 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy, potwierdzające otrzymanie 

wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo za części zamówienia, 

których faktury dotyczą oraz kopie faktur podwykonawców, potwierdzone przez podwykonawców 

za zgodność z oryginałem, wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów – w wysokości 

odpowiadającej wartości dostarczonych faktur lub rachunków. W przypadku nie przekazania TBS 

wymienionych dokumentów, TBS dokonuje zapłaty wynagrodzenia wyłącznie w zakresie, w jakim 

przestawiono mu wszystkie niebudzące zastrzeżeń, wymagane dokumenty.  

21. Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia – której TBS nie zapłacił stosownie do postanowienia 

ust. 20 zdanie drugie – biegnie od momentu przekazania TBS kompletnych, nie budzących zastrzeżeń 

dokumentów.  

22. Niekompletne, błędnie albo budzące inne zastrzeżenia faktury albo rachunki, Wykonawca będzie 

obowiązany niezwłocznie skorygować lub anulować i wystawić poprawne.   

23. W przypadku dokonania zapłaty przez TBS bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu TBS wszelkich kwot zapłaconych z tego 

tytułu na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takim przypadku, TBS dokona 

potrącenia wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu wypłaconego wynagrodzenia z wierzytelnością 

Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

24. Jeżeli Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dalej zwanej „ustawą”, na zasoby 

podwykonawców lub innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, ich wykaz zawarty 

jest w ofercie lub dołączony do oferty Wykonawcy. 

25. Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 

ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1b, Wykonawca jest obowiązany wykazać TBS, iż proponowany inny podwykonawca lub 
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Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

26. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 24 wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy. 

27. W celu dokonania zmiany podwykonawcy, Wykonawca złoży TBS wniosek o zmianę podwykonawcy 

przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części umowy powierzonej 

podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę przez TBS zgodnie ust. 25. Do wniosku 

Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

28. TBS wskazuje następujące adresy i odbiorców odpowiedzialnych po stronie TBS za realizacje 

powyższych postanowień dotyczących podwykonawstwa: 

1) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. – Dział Techniczny 01-471 

Warszawa, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, fax. 22 304-11-14, do odbioru dokumentów i 

koordynacji w zakresie spraw związanych z: 

a) akceptacją przez TBS projektu umowy o podwykonawstwo, jak i projektu zmiany umowy, w 

przypadku gdy jej przedmiot nie obejmuje robót budowlanych, a wyłącznie dostawy lub 

usługi, 

b) akceptacją przez TBS zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w przypadku gdy 

jej przedmiot obejmuje roboty budowlane, 

c) przedłożeniem TBS umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadku gdy jej 

przedmiot nie obejmuje robót budowlanych, a wyłącznie dostawy lub usługi, 

d) zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy lub innych podmiotów na zasoby, 

których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wymienionych w załączniku do umowy; 
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Załącznik nr 9 do umowy 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

Wzór  

 

       ……………………,  dnia…………..2016 r.                 

…………………………………….. 

Imię i nazwisko 

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

nr dokumentu tożsamości 

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

1. Na podstawie § 12 niniejszej Umowy nr ……………………….………. zawartej w dniu ……….…. pomiędzy TBS a 

……………………….……………………………..…….., oświadczam, że zobowiązuję się do: 

1) zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym chronionych przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa (tajemnice prawnie chronione)5, z którymi zapoznałem/-am* się w 

jakiejkolwiek formie w związku z realizacją postanowień Umowy; 

2) nieujawniania tych informacji na rzecz osób trzecich nieuprawnionych do ich pozyskania bez 

uprzedniej pisemnej zgody TBS, z zastrzeżeniem pkt 2; 

3) powstrzymania się od jakichkolwiek działań i czynności skutkujących utrwaleniem tych informacji - 

bez wiedzy i zgody TBS - w celu ich dalszego wykorzystania; 

2. Zachowanie w poufności informacji oraz zgoda TBS nie jest wymagana jeśli przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa stanowią inaczej lub informacja została już ujawniona albo upubliczniona przez 

TBS. 

Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości, że naruszenie w jakikolwiek sposób pkt 1 niniejszego zobowiązania, 

skutkować będzie moją odpowiedzialnością karną na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa.  

Powyższe zobowiązanie obejmuje także okres po ustaniu Umowy, bez względu na tryb i formę jej 

zakończenia. 

……………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

*-niepotrzebne skreślić  

 

 

                                                           
5 W szczególności dotyczy to: a) informacji niejawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych, b) informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe, c) danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, d) 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
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Załącznik nr 10  

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

 
 
 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 
 

(zostanie dołączony po uzgodnieniu w terminie 7 dni po podpisaniu umowy) 
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Załącznik nr 11 

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

 
 
 

Polisa ubezpieczeniowa 
(zostanie dołączona przed podpisaniem umowy) 

 
  



 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Warszawa Północ Sp. z o.o. 
przetarg nieograniczony - wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z 

odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie 
[nr sprawy TBS/PZP/14/2017] 

Strona 66 z 66 

Załącznik nr 12  

Nr TBS/CRU/…………./2017 z dnia ….. 

 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

(zostanie dołączone przed podpisaniem umowy) 

 
 


