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S P E C Y F I K A C J A 

 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Przetarg nieograniczony 
 

 

na wykonanie ocieplenia budynku niemieszkalnego położonego w Chojnicach ul. Ko-

ścierska 9 

 

 

Zamawiający:  

Wspólnota Kościerska 9 Chojnice, 89-6000 Chojnice ul. Kościerska 9,  

adres do korespondencji: adres Zarządu Wspólnoty 

 - reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty: 

Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 12a 

89-600 Chojnice 

tel.: 52 – 3979116 

e-mail: biuro@tbs.chojnice.pl 

www. tbs.chojnice.pl 

 

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera niżej wymienione dokumenty: 

 

Rozdział I  Instrukcja dla Wykonawców 

Załącznik:  Wzór oferty 

Rozdział II  Opis przedmiotu zamówienia 

                  Załącznik:  Przedmiar robót 

Rozdział III  Wzór umowy 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jarosław Słomiński 

 

Chojnice. 29-01-2021r. 
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Rozdział I INSTRUKCJA  DLA   WYKONAWCÓW  
 

 Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami składającymi się na niniejszą 

specyfikację.  

 Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i trwałą techniką. 

 Wykonawcy zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej terenu inwestycji, zweryfikowa-

nia rodzaju i ilości robót z informacjami zawartymi w specyfikacji oraz pozyskania nie-

zbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania 

umowy.  

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

oraz dokonaniem wizji lokalnej terenu. 

 

 Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający jest gotów modyfikować treść do-

kumentów składających się na niniejszą specyfikację, w tym także umowę jeżeli uzna 

argumenty Wykonawcy za zasadne. 

 

 Przetarg nie jest organizowany w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych” i 

ustawa ta nie ma tu zastosowania. 

 

1.Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1.1 Ofertę należy sporządzić na załączonym druku. 

Wszystkie załączniki do oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjąt-

ku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji warunków zamó-

wienia, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakol-

wiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. 

1.2. Kserokopie dokumentów winny być opatrzone klauzulą „stwierdzam zgodność kseroko-

pii z oryginałem” na każdej stronie. 

1.3 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert wa-

riantowych i częściowych. 

1.4 Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji warun-

ków zamówienia. Brak zastosowania się Wykonawcy chociażby do jednego z jej wymo-

gów skutkuje odrzuceniem oferty . 

1.5 Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego na 

adres podany na wstępie z adnotacją „Ocieplenie  Kościerska 9”. Poza oznaczeniami po-

danymi jw., koperta winna posiadać nazwę, adres Wykonawcy, aby można było odesłać 

ofertę złożoną po terminie. 

1.6 Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu 

składania ofert. 

1.7 Dołączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy. W kosztorysie ofertowym należy 

ująć wszystkie roboty potrzebne na wykonanie zamówienia opisanego w „Opisie przed-

miotu zamówienia”. 

1.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrezygnowania w trakcie budowy lub przed jej 

rozpoczęciem z części robót. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie 

pomniejszone o wartość ofertową robót z których zrezygnowano. 

 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

wymienione w niniejszej specyfikacji.     
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3. Zamawiający: 

- dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 

- zastrzega sobie prawo do: 

a) zrezygnowania z części robót z kosztorysu ofertowego oraz skorygowanie z tego po-

wodu ceny, 

b) unieważnienia przetargu. 

 

 

4.Termin wykonania zamówienia - wymagany do 30-09-2021r 

   Termin  rozpoczęcia robót nie później niż do10-07-2021r  

 

5. Warunki udziału. 

5.1 Ofertę należy złożyć na formularzu nr 1 załączonym do instrukcji dla Wykonawców i 

dołączyć wymienione w niej załączniki. 

5.2 Ofertę należy zabezpieczyć wadium. 

5.3 Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować poten-

cjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez to, że: 

a) Zapewni stały nadzór kierownika budowy na budowie i dostarczy wymagane 

uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych objętych przetar-

giem  oraz aktualne podczas robót zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inży-

nierów Budownictwa. 

b) Wykonał ocieplenia co najmniej 2 budynków  metodą BSO. 

c) Posiada na wykazane wyżej roboty dokumenty potwierdzające ich wykonanie z 

należytą starannością. 

d) Wykonawca udzieli minimum 5 letniej gwarancji licząc od dnia pozytywnego 

odbioru końcowego. 

e) Wykonuje roboty budowlane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

od co najmniej 3 lat. 

5.4 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia poprzez to, że: 

  

a) Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdza-

jący, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej delik-

towej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób 

trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, za-

niechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę ubezpieczenia co naj-

mniej 500 000zł. na jedno i na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, przy 

franszyzy ( udział własny) w kwocie nie przekraczającej 5000 zł. 

b) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 300 000 zł. 

 

6. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i wyjaśniania.  

6.1 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Jarosław Słomiński 

tel.   52-3979116. 

6.2 Zapytania do Zamawiającego można kierować pisemnie na jego adres, w terminie do                

5 dni przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień 

wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła za-

pytania. 

 

7. Okres związania Wykonawcy z ofertą wynosi 65 dni. 
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8. Wymagania dotyczące wadium : 

8.1 Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000zł. 

 

8.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27-04-2021r  godz.12.00  

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Wspólnota Choj-

nice Kościerska 9  nr 60 2490 0005 0000 4530 3387 2178.  

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu/wpłaty załączo-

na do oferty. 

8.3 Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych, gwarancjach ban-

kowych i gwarancjach ubezpieczeniowych . 

8.4  Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium w wyznaczo-

nym terminie zostanie przez Zamawiającego wykluczona. 

8.5  Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadku, gdy: 

a/ odmówi podpisania umowy, na warunkach określonych w SIWZ, 

b/zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy. 

8.6 Wadium zostanie zwrócone, jeżeli: 

a/ upłynął termin związania z ofertą, 

b/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.  

8.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 

a/ który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

b/ który został wykluczony z postępowania 

c/ którego oferta została odrzucona 

8.8 Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone po zawarciu przez niego umo-

wy. 

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

bez wymagań w tym zakresie. 

 

10. Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty: 

     10.1 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na pod-

stawie  

analizy oświadczeń złożonych w ofercie i wybierze  najkorzystniejszą ofertę stosując 

kryterium 

 Cena : 100 %   

10.2  Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto /z VAT/ za całość przedmiotu za-    

mówienia, wypełniając załączony formularz ofertowy. Cena zawiera wszystkie 

koszty niezbędne do realizacji zadania w zakresie objętym specyfikacją, przepisami 

prawa budowlanego.  

10.3 Zamawiający  poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.  

 

11. Miejsce i termin składania ofert. 

     Ofertę należy złożyć w siedzibie Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 12a p. nr 9, Chojnice, w terminie do dnia 27-04-2021r. 

godz.12.00 

 

12. Miejsce i termin otwarcia ofert 
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12.1 Zamawiający otworzy oferty w dniu 27-04-2021r. .godz.12.05 -w siedzibie Chojnic-

kiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 12a po-

kój 9 w Chojnicach. 

12.2 Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

     

 

13. Umowa. 

13.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawar-

cia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w 

projekcie umowy. Projekt umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, 

określa warunki i zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

13.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 

przez okres ponad 3 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, wówczas Zama-

wiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta otrzymała w kolejności naj-

wyższą ilość punktów.  

13,3  Zamawiający unieważni przetarg, gdy oferta przewyższa środki, które chciał prze-

znaczyć na zrealizowanie zamówienia. 

 

 

14. Podwykonawcy 

14.1 Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcy, musi uzyskać 

na to pisemną zgodę Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

14.2 Zamawiający może wyrazić sprzeciw lub zastrzeżenie do podwykonawcy.    

 

15. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I ZAŚWIADCZENIACH ORAZ DOKU-

MENTACH JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU PO-

TWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków Wykonawca złoży: 

15.1. Formularz ofertowy wraz z wykazem  załączników zawarto w ust.17 niniejszej spe-

cyfikacji. 

 

   16. Pouczenie o środkach odwoławczych 

Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu o zamówienie przysługuje prawo wnie-

sienia protestu do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca po-

wziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. O rozstrzygnięciu powiadamia się podmiot, który wniósł protest. Protest 

rozstrzyga Zamawiający bez możliwości wnoszenia dalszych odwołań. 
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17. WZÓR OFERTY 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

                                                   

                                                                                                    

                                                                                            ........................................................ 
                                                                                                              /miejscowość, data/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

1. ..................................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 

2. ..................................................................... 
Nr telefonu/telefaksu/adres e-mail 

 

3. ..................................................................... 
Nr REGON i NIP 

 

4. .................................................................... 
Nazwisko i imię osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

                                         Chojnickie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

                                  Ul. Mickiewicza 12a 

                           89-600 Chojnice 

 

                               OFERTA 
 

 na wykonanie ocieplenia budynku położonego w Chojnicach ul. Kościerska 9 

 
        Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji  

warunków zamówienia zgodnie z warunkami tam opisanymi za cenę ryczałtową: 

 

1. Netto ....................................................................... PLN 

 

2. Podatek Vat  (….%)……………………………….PLN 

 

 

3. Brutto………………………………………………PLN 

 

1. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy do 30.09.2021r. 

3. Oświadczamy, że udzielamy 5 letniego terminu gwarancji. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a w szczegól-

ności zapoznaliśmy się z warunkami oraz terenem budowy. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umo-
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wy na warunkach określonych w projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi wykonać zamówienie oraz posiadamy 

narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzo-

nej działalności. Posiadamy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwier-

dzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie opisanym w punk-

cie 5.5 Specyfikacji warunków zamówienia 

9. Oświadczam, że posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę  

300 000zł. 

10. Oświadczamy, że od co najmniej 3 lat wykonujemy we własnym imieniu i na własny rachunek 

roboty budowlane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

11. Oświadczamy, że obowiązki kierownika budowy będzie pełnił(a)   

………………………………………………………………………………. 

posiadający uprawnienia budowlane nr…………………………………………….  

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

Załącznik 1 Kopia z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

potwierdzony przez Wykonawcę, że jest zgodny z oryginałem i aktualny 

na dzień składania oferty. 

Załącznik 2 Kopia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzające-

go, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie 

opisanym w punkcie 5.5 Specyfikacji warunków zamówienia. 

Załącznik 3 Wykaz wykonanych ociepleń budynków wymienionych w ust.5.4 lit. c ni-

niejszej specyfikacji wraz z referencjami. 

Załącznik 4 Ilość przeciętnie zatrudnionych osób w każdym z lat 2020, 2019, 2018 . 

Załącznik 5 Kosztorys ofertowy zgodnie z zapisami  Rozdziału II p. 1.8. 

Załącznik 6 Dowód wniesienia wadium w oryginale. 

Załącznik 7 Kopia uprawnień ujawnionego kierownika budowy uprawniająca do kie-

rowania robotami zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia. 

Załącznik 8 Kopia aktualnego zaświadczenia o obowiązkowym członkostwie w izbie 

inżynierów budownictwa.   

                                                      

Oferta zawiera ......................... ponumerowanych i podpisanych stron. 

                                                                        

 

 

................................................                    ................................................        
            (Miejscowość i data)                                            (Podpis i pieczęć) 

                                 Podpisano 

                                                                  (Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 
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Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

„OCIEPLENIE BUDYNKU CHOJNICE   UL. KOŚCIERSKA 9” . 

 

2. W zaoferowanej cenie i kosztorysie ofertowym Wykonawca: 

2.1  Uwzględni następujące zmiany i uszczegółowienia w stosunku do innych zapisów tej 

specyfikacji, w tym przedmiaru: 

a) Roboty należy wykonać w kolorystyce i sposób opisany ( patrz ściana przy wejściu 

głównym ) w WERSJI  1/5, PROJEKTU KOLORYSTYKI wykonanym przez p. Ka-

rolinę Szczepańską  

b) Do ocieplenia elewacji należy zastosować: 

 na ścianach parteru i piętra gr. 15cm.: styropian biały EPS λ≤0,040W/mK 

 na ścianach piwnic gr.12cm. : styropian biały EPS λ≤0,040W/mK 

 na pilastrach okiennych znajdujących się na ścianach nr 9,7,5 oraz na ościeżach i 

nadprożach drzwiowych i okiennych gr. 3cm. styropian biały EPS λ≤0,040W/mK 

 

c) Do ocieplenia elewacji należy zastosować system dociepleń silikonowy firmy ATLAS 

z zastosowaniem na styropianie niżej wymienionych materiałów lub innych uzgodnio-

nych z Zamawiającym w trakcie robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mocowania styropianu użyć dyble rozporowe 10sz/m2 przy krawędzi, 6szt/m2 na po-

zostałej powierzchni.  

Tarczki dybli do montażu styropianu winny być od zewnątrz osłonięte korkami ze sty-

ropianu o gr. min. 3cm. 

d) Z ocieplenia wyłączyć: 

 Na ścianie nr 10 ściany wiatrołapów do przychodni dziecięcych ( 2 szt.) . Bla-

charkę tych wiatrołapów pomalować w kolorze parapetów okiennych. 

 Ściany piwnic na elewacjach nr 8,9,10  

e) Nieocieplane ściany  

 piwnic na elewacjach nr 8,9,10  

 wiatrołapów do przychodni dziecięcych 

należy pokryć siatką i tynkiem silikonowym. 

f) Na ścianie nad wejściem należy wyrównać elewację nadbudowując attykę nad da-

chem jak również poprzez miejscowe pogrubienie ocieplenia w płaszczyźnie ściany 

według WERSJI  1/5, PROJEKTU KOLORYSTYKI wykonanym przez p. Karolinę 

Szczepańską.  

g) Ocieplenie na ścianach wykonać do głębokości 25cm niżej gruntu. 

h) Wokół okien piwnicznych w naświetlach należy wykonać ocieplenie elewacji budyn-

ku w całym naświetlu do murków i podłoża oraz zmniejszyć i pomalować farbą na 

rdzę elementy metalowe tych naświetli. Elementy te należy powtórnie zamontować na 

stałe do murków 

Warstwa systemu Produkt 

Klejenie termoizolacji ATLAS GRAWIS S 

Siatka zbrojąca Siatka z włókna szklanego ATLAS 150 

Zaprawa zbrojąca ATLAS HOTER U2-B 

Warstwa tynkarska  Tynk silikonowy ATLAS 1,5mmm  

barwiony w masie 
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i) Na trawnikach wykonać opaskę szerokości 50cm z obrzeży wypełnioną włókniną i 

żwirem. 

j) Elewację  przed przyklejeniem styropianu należy zmyć przy użyciu myjki ciśnienio-

wej, po czym wykonać próbę klejenia styropianu. W wypadku, gdy  próby klejenia 

styropianu wykażą konieczność gruntowania  będzie to możliwe po zleceniu przez in-

westora w robotach dodatkowych. 

k) Luźny tynk należy wymienić na nowy. W wykonanym obmiarze przyjęto orientacyjną 

ilość skuwanego i nowego tynku. Rozliczenie tej roboty odbędzie się według ceny 

jednostkowej z kosztorysu ofertowego oraz obmiaru wykonanych prac. Dotyczy to 

także wykonania w razie potrzeby pogrubienia tynku.  

l) Pęknięcia ścian ( szycie pęknięć) należy zespolić  poprzez wklejenie w spoiny albo 

wycięte rowki spiralnych prętów ze stali nierdzewnej przy zastosowanie dedykowanej 

do tego celu zaprawy i prętów np. w technologii HELIFIX lub równorzędnej. Rozli-

czenie tych robót odbędzie się w robotach dodatkowych. 

m) Ponadnormatywne nierówności podłoża pod styropian należy wyrównać tynkiem wy-

równawczym albo dodatkową warstwą styropianu, albo pocienioną warstwą styropia-

nu według uzgodnienia z Zamawiającym i rozliczonym w robotach dodatkowych. 

n) Pilastry okienne znajdujące się na ścianach nr 9,7,5 w miejscach gdzie są skorodowa-

ne należy naprawić materiałami przeznaczonymi do napraw żelbetu i stali obetonowa-

nej. 

o) Obróbki blacharskie należy wymienić na wykonane  z blachy stalowej powlekanej w 

kolorze uzgodnionym z Zamawiającym wraz z uszczelnieniem otworów montażowych 

w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

p) Do wszystkich robót należy używać pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS, 

NRO. 

q) Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej powlekanej z wykorzystaniem 

nasadek PCV na poprzecznych zakończeniach w celu zabezpieczenia elewacji od pe-

netracji wód opadowych i zamontować poprzez przyklejenie do spadków okiennych. 

r) Na stykach ocieplenia z  materiałami o innej rozszerzalności cieplnej należy wykonać 

dylatacje  z materiału trwale plastycznego. 

s) Instalację odgromową zamontowaną na elewacji schować pod styropianem w rurkach 

do tego przeznaczonych oraz rewizji dostępnych z gruntu.  

Po przerobieniu instalacji odgromowej należy wykonać badanie  potwierdzające jej 

sprawność wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

t) Kratki do wentylacji stropodachu należy wymienić na wykonane z blachy/stali nie-

rdzewnej. 

u) Wsporniki pod klimatyzatorami i przewody łączące je z jednostkami wewnętrznymi 

należy przystosować do tego, aby ich jednostki zewnętrzne  zamontować dalej odsu-

nięte od ścian ( poza ocieplenie) po wykonaniu tego ocieplenia. 

v) Pozostałe przedmioty np. tablice zamontowane na ocieplanej elewacji należy zde-

montować, przechować w okresie wykonywania robót i powtórnie zamontować na 

ocieplonej elewacji. 

2.2 Uzupełni ofertę o roboty konieczne do wykonania, a nie ujęte w dostarczonym przed-

miarze. 

 

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Zabezpieczenie placu budowy 

 Zabezpieczenie trawników, chodników i dróg przed zanieczyszczeniem i znisz-

czeniem 

 Zorganizowanie placu budowy zabezpieczającego właściwą organizację robót i 

przestrzeganie przepisów bhp 
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 Zorganizowanie dostaw energii i wody na czas budowy oraz zaplecza socjalnego 

dla załogi 

 Inne, które wykonawca uzna za potrzebne aby wykonać przedmiot zamówienia 

 

4. Informacje o terenie budowy : dz.g. 496/52, własność: Wspólnota Kościerska 9 Chojni-

ce  .  

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Wszystkie wyroby muszą być w pierwszym gatunku i spełniać wymagania stawiane w 

dokumentach w oparciu, o które zostały wyprodukowane oraz sprawdzone przez kon-

trolę jakości producenta oraz kierownika budowy co do spełnienia tych wymagań.  

 

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do  wykonania 

robót budowlanych  

Według uznania wykonawcy robót z zapewnieniem wykonania robót w najwyższym 

gatunku przy zachowaniu zasad bhp. 

 

7. Wymagania dotyczące środków transportu 

Według uznania wykonawcy robót z zapewnieniem wykonania robót w najwyższym 

gatunku. 

 

8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wymagania te opisane są w: 

 specyfikacji 

oraz 

 Kartach technicznych i instrukcjach montażu poszczególnych materiałów wyda-

wanych przez ich producentów 

 Aprobatach technicznych czy innych dokumentach na podstawie, których wypro-

dukowano poszczególne materiały budowlane 

 Polskie Normy 

 Warunki techniczne wykonawstwa, odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspo-

inową wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” sy-

gnowane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a wydane 

przez Wydawnictwo „Arkady”, opracowane przez  Instytut Techniki Budowlanej 

dla budownictwa ogólnego; Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Instalacji i 

Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż” dla instalacji elek-

trycznych, a wydane przez Wydawnictwo „Arkady” w 1987 ÷ 1990 r. 

 

9. Wymagania Specjalne 

 Po wykonaniu robót pozostałą część nieruchomości należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 

10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót  

     budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

 Za kontrolę, badania i odbiór wyrobów odpowiada ich producent, Wykonawca 

winien sprawdzić przed montażem ich stan i porównać z dokumentami odnie-

sienia 

 Za kontrolę, badania, kontrolę jakości materiałów podczas wbudowywania i 

wykonawstwa odpowiada wykonawca robót 
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 Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu wszystkich robót opisanych w 

umowie o roboty budowlane i dostarczeniu przez wykonawcę robót kompletu 

dokumentów potwierdzających wykonanie wszystkich czynności opisanych w 

w/w umowie. Odebranie robót w protokole odbioru częściowego nie wyłącza 

zgłoszenia zastrzeżeń przy odbiorze końcowym 

 

11. Wymagania dotyczące kosztorysu ofertowego. 
Dołączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy.  

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy opisujący wykonanie wszystkich 

robót potrzebnych do wykonania opisanego  przedmiotu zamówienia w skład któ-

rego wchodzą poszczególne pozycje kosztorysowe, które zawierają co najmniej: 

- numer pozycji kosztorysowej, 

- podstawę wyceny, 

- nazwę pozycji kosztorysowej, 

- ilość jednostek, 

- jednostkowe nakłady i normy zużycia, 

- ceny jednostkowe dla robocizny, materiałów i sprzętu 

- suma bezpośredniej robocizny, materiałów i sprzętu 

dla każdej pozycji 

oraz zastosowane narzuty do bezpośredniej robocizny, materiałów i sprzętu z ob-

liczeniami je uwzględniającymi co najmniej dla każdego działu i całego kosztory-

su. 

 

12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Zawarte w p.1.7. 

 

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Muszą być ujęte w cenie ryczałtowej oferowanej w przetargu. 

 

14. Dokumenty odniesienia 

 karty techniczne wydawane przez producenta materiałów 

 instrukcje montażu wydawane przez producenta materiałów  

 atesty, aprobaty i inne świadectwa dopuszczające do stosowania w budow-

nictwie 

 Polskie Normy 

 Warunki techniczne wykonawstwa, odbioru robót elewacyjnych z zastoso-

waniem zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 

metodą bezspoinową        wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 

Ociepleń 

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażo-

wych” sygnowane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budow-

nictwa, a wydane przez Wydawnictwo „Arkady”, opracowane przez  Insty-

tut Techniki Budowlanej dla budownictwa ogólnego; Centralny Ośrodek 

Badawczo Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownic-

twie „Elektromontaż” dla instalacji elektrycznych, a wydane przez Wydaw-

nictwo „Arkady” w 1987 ÷ 1990 r. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Przedmiary. 

2. Szkic usytuowania z numerami ścian zewnętrznych. 

3. WERSJA  1/5 PROJEKTU KOLORYSTYKI autorstwa mgr inż. arch. Karoliny 

Szczepańskiej  
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Załącznik nr 1 - przedmiary 
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Załącznik nr 3 – projekt kolorystyki 
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Rozdział III WZÓR UMOWY 
                     

 

U M O W A 

zawarta w dniu ……………………… r. w Chojnicach pomiędzy 

 Wspólnotą Kościerska 9 Chojnice reprezentowaną przez zarząd: Chojnickie Towarzystwo Budownic-

twa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12a, reprezentowanym 

przez:  

Jarosława Słomińskiego – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”  

a …………………………………………………………………………………………………………. z 

siedzibą …………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ………………………………………………… 

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", o następującej treści:    

 

PRZEDMIOT  UMOWY 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego roboty budowlane polegające na wykona-

niu ocieplenia budynku Chojnice ul. Kościerska 9. 

2. Roboty, o których mowa w punkcie 1 obejmują zakres prac wynikający z niniejszej umowy, a w 

szczególności ze specyfikacji warunków zamówienia przetargu zorganizowanego przez Zamawiają-

cego , jak i w ofercie rzeczowo – finansowej złożonej w tym przetargu przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca użyje do wykonania umowy własnych materiałów i sprzętu. 

§ 2 

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy placu budowy na wniosek Wykonawcy po 

podpisaniu niniejszej umowy (koszt energii elektrycznej i wody oraz utrzymania zaplecza budowy ob-

ciążać będą Wykonawcę … ),  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. zgodnie z dostar-

czoną przez Zamawiającego specyfikacją warunków zamówienia i . zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej.  

2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:  

A)  przywrócenia do stanu poprzedniego wszelkich zniszczeń, w tym innych elementów architek-

tury, zieleni lub krajobrazu naruszonych w związku z prowadzoną budową,  

B)  zorganizowania na własny koszt placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na miejscu wykonywania prac, zago-

spodarowania odpadów oraz uporządkowania terenu budowy po zakończonych pracach budowla-

nych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania prac budowlanych stosować zasady bezpie-

czeństwa i higieny pracy, a także przestrzegać przepisów o ochronie środowiska. 

 

§ 4 

W razie stwierdzenia przez Wykonawcę wad lub braków specyfikacji lub terenu budowy, uniemożliwia-

jących prawidłowe wykonywanie robót lub stwierdzenia innych okoliczności, które mogą przeszkodzić 

prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 3 

dni od powzięcia tej wiadomości. 

 

 

§ 5 
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1. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu zatwier-

dzonego przez Zamawiającego. Zaoferowana cena będzie ustalana w oparciu o uzgodniony między 

stronami kosztorys wykonany w oparciu o ceny i wskaźniki z kosztorysu ofertowego lub w  przypad-

ku ich braku o ceny aktualne na rynku lokalnym (forma pisemna pod rygorem nieważności ).  

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane być mogą jedynie prace niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii (forma pisemna pod rygorem nieważności) 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z części robót objętych dokumentacją lub 

uzgodnienia wykonania robót zamiennych opisanych w p. 1 i 2, co skutkowało będzie także odpo-

wiednim rozliczeniem finansowym dokonanym na podstawie zasad opisanych wyżej – w formie pi-

semnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

1. Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak jak do 10.07.2021r. 

2. Zakończenie robót nastąpi w terminie do 30.09.2021r. 

 

WYNAGRODZENIE  ORAZ  TERMINY ZAPŁATY 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za prace określone w § 1 strony ustalają na kwotę ………………zł  słow-

nie: …………………………………. Ustalona cena obejmuje podatek VAT w wysokości … i ulega 

zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.         

2. Rozliczenie za prace zamienne i dodatkowe określone w § 5 ustalone zostanie każdorazowo przez 

strony na podstawie protokołu. 

§ 8 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy przez niego wskazane na fakturze, załączni-

kiem faktury musi być podpisany przez Zarząd Wspólnoty  Chojnice, Kościerska 9  protokół odbioru 

robót wraz z określeniem ich wartości oraz określone prawem dokumenty zastosowanych materiałów 

(m.in. atesty, certyfikaty, zgodności z PN etc.).. 

2. Wynagrodzenie za roboty zamienne, ustalone wg zasad określonych w § 7 punkt 2, Zamawiający za-

płaci niezwłocznie po uzgodnieniu i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu tych 

robót w terminach i trybie, o których mowa wyżej, załącznikiem faktury musi być podpisany przez 

Zarząd Wspólnoty  Chojnice, Kościerska 9  protokół odbioru robót wraz z określeniem ich wartości 

oraz określone prawem dokumenty zastosowanych materiałów (m.in. atesty, certyfikaty, zgodności z 

PN etc.).. 

3. Wykonawca nie może powierzyć innym podmiotom wykonania robót budowlanych w całości lub 

części, ani nie może dokonać cesji praw wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego 

pod groźbą możliwości rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

 

 

ODBIORY 

 

§ 9 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie zakresu robót określonych niniejszą umową. 

2. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 2 dni od daty potwierdzenia przez Zarząd Wspólnoty  

Chojnice, Kościerska 9   zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.    

3. W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu albo w przypadku przewidy-

wanej przerwy w wykonaniu robót, Zamawiający dokona odbioru w terminie 2 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru.  

4. Strony sporządzą protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

5. W odniesieniu do procedury odbioru strony ustalają, że Wykonawca powinien na dzień rozpoczęcia 

odbioru skompletować oraz przedstawić Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru w zakresie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty  

Chojnice, Kościerska 9. 
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6. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca gotowość do odbiorów, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, zgłaszać będzie w formie pisemnej na adres Chojnickie TBS sp. z o.o.ul. Mickiewicza 

12a, 89-600 Chojnice . 

 

  

RĘKOJMIA I GWARANCJA  

§ 10 

1. Wykonawca na wykonane roboty udziela pięcioletniej gwarancji. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi w zakresie 

jej terminu. Termin rękojmi za wady będzie równy terminowi gwarancji udzielonej przez Wykonaw-

cę. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, w tym 

m.in. zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu na cel oznaczony w 

umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmio-

tu umowy, istniejących w czasie dokonywania odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze w okresie 

rękojmi i gwarancji.   

5. W razie stwierdzenia podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi istnienia wad nie nadających 

się do usunięcia, Zamawiający może:  

 jeżeli wady nie uniemożliwiają używania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - ob-

niżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej,  

 jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy - Zamawiający może od umowy odstą-

pić, 

6. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 

7. Wystąpienie wady powinno być stwierdzone protokołem oględzin. Na oględziny Zamawiający zapro-

si Wykonawcę. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na 7 

dni przed ich terminem, chyba że strony umówią się inaczej. Brak udziału Wykonawcy mimo zawia-

domienia go o terminie oględzin nie stanowi przeszkody do sporządzenia protokołu oględzin.  

8. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy w protokole oględzin odpowiedni termin do usunięcia wad z 

zastrzeżeniem, że w przypadku zwłoki w usunięciu wad przekraczającej 14 dni uprawniony będzie do 

powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

10.Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru podstawy dochodzenia wad – gwarancja lub/i rękojmia. 

11.Uprawnienia z tytułu gwarancji i serwisu za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat, licząc od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

 

 
ZABEZPIECZENIE  WYKONANIA  UMOWY 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:   

 opóźnienia w oddaniu całego przedmiotu umowy - 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wykonania umowy określonego w § 6 lub terminu 

usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, 

 w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

 w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiają-

cego z wyłączeniem sytuacji w której Zamawiający nie uzyska planowanego do sfinansowania 

przedsięwzięcia kredytu - 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

W/w kary podlegają sumowaniu. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zama-

wiającego w wysokości 10% wartości umowy z wyłączeniem sytuacji w której Zamawiający nie uzy-

ska planowanego do sfinansowania przedsięwzięcia kredytu. 

3. Kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy nie mogą przekroczyć 30 % wartości 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych; 

b) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie przejęcia placu budowy w wyzna-

czonym przez Zamawiającego 14 dniowym terminie;  

c) odstąpienia od umowy w razie nie uzyskania przez Zamawiającego kredytu na wykonanie robót 

objętych niniejszą umową; 

d) odstąpienia od umowy (w okresie przed odbiorem końcowym) z winy Wykonawcy w przypadku  

stwierdzenia, iż zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości Wykonawcy, w szczególności zło-

żenia w sądzie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do wykonawcy 

lub podwykonawcy; 

e) odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji prac uzasadniającego 

brak możliwości terminowego wykonania umowy; 

f) odstąpienia od umowy w sytuacji powierzenia przez Wykonawcy realizacji prac objętych umową 

w całości lub w części podwykonawcy/om;   

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego  

§ 14 

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Sądem właściwy do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 

Zamawiający:                                              Wykonawca: 

 

 


