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SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 
70-302 Szczecin, tel. 091 430-91-00, fax 091430-91-45 
jako Inwestor Zastępczy Wspólnot Mieszkaniowych 

 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ I TERMINOWEJ  na: 

 
REALIZACJĘ W 2019 ROKU REMONTU ELEWACJI BUDYNKÓW NIŻEJ 
WYMIENIONYCH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH  W KWARTALE 27 : 

 
1. Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości  przy ul. J.K. Chodkiewicza 3a 
2. Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości  przy ul. J.K. Chodkiewicza 2 
3. Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości  przy ul. Pocztowej 26 

 
 

1. Miejsce i termin składania oferty: 
a) Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego (I piętro, Sekretariat Zarządu). 
b) Termin składania ofert – do dnia 30.11.2018 roku, do godz. 1200 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a) Miejsce otwarcia ofert – siedziba Zamawiającego, sala C (kondygnacja przyziemia) 
b) Termin otwarcia ofert – 30.11.2018 roku,  godz. 1230 

3. Termin związania z ofertą – 90 dni. 
4. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

 zewnętrzna koperta bez nazwy i pieczątki Wykonawcy, powinna być zaadresowana na 
Zamawiającego oraz zawierać oznaczenie:  

 
WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKÓW WSPÓLNOT  

 MIESZKANIOWYCH  W KWARTALE 27  W SZCZECINIE 
 

nie otwierać przed    ………………………….................... 
                       termin otwarcia ofert 

 

 koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę,  tak aby 
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie składania ofert. 
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5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrany budynek lub na wszystkie budynki. Ofertę 
podpisuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
składania ofert. 

7. Wadium – 2 000 zł / na budynek ( jeśli wykonawca złoży ofertę na 3 budynki to wnosi łącznie                
6 000 zł), 
a) Forma wniesienia -  w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego jn.; wadium przekazane 

w formie polecenia przelewu uważa się za zapłacone wtedy, gdy wpłynie na rachunek 
Zamawiającego przed terminem składania ofert. 

            - nr konta:  
Chodkiewicza 3a -  98124038131111001009729600 
Chodkiewicza 2   -  32124038131111001006218127 
Pocztowa 26        -  92124038131111001009640080 

b) Zwrot wadium: 
- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty,                      

z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana (zwrot wadium następuje 
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy) lub niezwłocznie po unieważnieniu postępowania. 

- w przypadku Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po otrzymaniu  wniosku Wykonawcy o taki zwrot. 

c) Zatrzymanie wadium wraz z odsetkami następuje w przypadkach, gdy  Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 

   - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie w wyznaczonym terminie, 
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem  
umowy, 
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. ul. Boh. Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin; 
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego: adres e-mail: iod@stbs.pl; 
 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 
 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych w SIWZ  a na etapie realizacji 
umowy, osoby lub podmioty, które uczestniczą bezpośrednio (np. nadzór inwestorski, autorski, 
inwestor zastępczy..) lub pośrednio (np. przedstawiciel wspólnoty Mieszkaniowej ) w realizacji 
umowy;  

 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz czas 
wynikający z warunków realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie gwarancji, rękojmi 
oraz zabezpieczeń;  

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

 Wykonawca posiada: 
−  na podstawie  art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
−  na podstawie  art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 
−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 
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 Wykonawcy nie przysługuje: 
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
9. Zaproszenie jest kierowane do Wykonawców którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia; 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;  
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
e) nie ogłoszono wobec nich likwidacji ani upadłości. 
 

10.  Do oferty  Wykonawca ma obowiązek dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o działalności  

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy, według załącznika nr 2 do zaproszenia; 
c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na załączniku nr 3 do zaproszenia oraz 
dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane należcie. Zamawiający uzna warunek 
posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w w/w okresie 
wykonał należycie roboty budowlane polegające na remoncie elewacji frontowej min. 2 budynków 
wybudowanych przed 1940 rokiem oraz na ociepleniu ścian zewnętrznych min. 1 budynku 
wielorodzinnego; 

d) oświadczenie Wykonawcy, że w ma do dyspozycji kierownika budowy/robót, posiadającego 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależnego do 
izby inżynierów budownictwa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia;  
Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż ma do dyspozycji kierownika budowy, posiadającego 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależnego do 
izby inżynierów budownictwa. 

e) Ofertę cenową sporządzoną według FORMULARZA stanowiącego załącznik nr 1 do 
zaproszenia; w ofercie Wykonawca sam wyznacza termin realizacji robót  w 2019r. podając 
termin rozpoczęcia robót oraz zakończenia robót (osiągnięcia gotowości odbiorowej). 
Ustalając termin wykonania umowy, Wykonawca musi wziąć pod uwagę konieczność 
wykonania opinii ornitologicznej przed rozpoczęciem robót i zaleceń z niej wynikających.  

f)      Kosztorysy ofertowe; 
g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - tylko w przypadku, gdy nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
 

11. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia, wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń, 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Na podstawie dokumentów złożonych przez 
Wykonawcę, Zamawiający oceni spełnienie  wymaganych  w zaproszeniu warunków (na zasadzie 
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA). 

12. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  
 

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,  
b) wadium nie zostało wniesione, 
c) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w pkt. 14 
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14. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian                 

w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
15. Zamawiający może odstąpić od wybrania najkorzystniejszej dla Wspólnoty Mieszkaniowej oferty w 
przypadku gdy:   

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
b) cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

przedmiotu umowy;  
c) Zamawiający podejmie uchwałę o rezygnacji z wyboru oferty; 
d) Zamawiający nie uzyska środków finansowych na realizację przedmiotu umowy. 

 
16. Wyboru oferty dokonuje Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS zatwierdzając propozycję komisji 

przetargowej. Decyzję o unieważnieniu postępowania lub odmowie podpisania umowy z wybranym 
oferentem podejmie Wspólnota Mieszkaniowa w drodze uchwały. 
 

17. Niezwłocznie po podjęciu przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały o wyborze Wykonawcy, 
Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze wykonawcy 
podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej. 
 

18. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
 

19.  Informacje o sposobie porozumiewania się  w sprawie zaproszenia: 
 
a) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Ewa Ratajczyk. 
b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt. 10, dla których obowiązuje forma pisemna. 

c) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli Wykonawcy wyjaśnień, chyba że prośba wpłynie do Zamawiającego na 
mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie oraz zamieszcza je na 
stronie internetowej pod adresem: http://www.stbs.pl. 

d) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
przedłużyć termin składania ofert, zmienić treść zaproszenia, zamieszczając informacje o tym na 
stronie internetowej jw. 

 
20.  Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy inne formalności: 
 
a) Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 

spółki (w przypadku spółki cywilnej).  
b) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zgody współmałżonka na 

zaciągniecie zobowiązania (załącznik nr 6 do zaproszenia – nie dotyczy spółki z o.o. i spółki 
akcyjnej) w formie oryginału, a przypadku gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową 
dokument potwierdzający tę rozdzielność, w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.  

       UWAGA: osoba wyrażająca zgodę na zaciągnięcie zobowiązań składa podpis w obecności 
pracownika Zamawiającego, który stwierdza własnoręczność podpisu oświadczającego. Podpis na 
oświadczeniu może być także poświadczony notarialnie. 
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c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania 
umowy, w niżej wymienionych formach:  
-  w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego:  

Chodkiewicza 3a -  98124038131111001009729600 
Chodkiewicza 2   -  32124038131111001006218127 
Pocztowa 26        -  92124038131111001009640080 

-  w gwarancji ubezpieczeniowej, 
lub 
- wniesienie 30% kwoty zabezpieczenia podanego w umowie, w formach, o których mowa wyżej, 

pozostała kwota, potrącana będzie z faktur, jednakże wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia 
nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia 
musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

e) Gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać określenie umowy, nazwę Wykonawcy i 
Zamawiającego (Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. …………….. w Szczecinie), wysokość 
gwarantowanej kwoty zabezpieczenia oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i 
nieodwołalnej zapłaty należności wymaganych w terminie nie dłuższym niż 30 dni, na pierwsze 
żądanie Zamawiającego, złożone przez Zamawiającego, w imieniu którego działa - 
Szczecińskie TBS Sp. z o.o. (nie przez bank prowadzący r-k Zamawiającego), zawierające 
oświadczenie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających roszczenie. Treść dokumentów 
winna uzyskać akceptację Zamawiającego.  

f) Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy                        
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.  

g) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy w okresie gwarancji jakości i 
rękojmi za wady Zamawiający zatrzymuje 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.    

h) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
projektem, stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia oraz Ogólnymi Warunkami Umów o Roboty 
Budowlane (OWRB) stanowiącymi załącznik do umowy, przyjętymi Uchwałą Nr 59/2007 Zarządu 
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 13 września 2007 roku w 
sprawie Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane obowiązujących w Szczecińskim 
Towarzystwie Budownictwa Społecznego. 

i) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego 
przedsięwzięcia oraz realizowania prac zgodnie z tym harmonogramem. Przedmiotowy 
harmonogram winien być dostarczony do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania 
umowy, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej (np. pliki Excel). W sytuacji 
zgłoszonych przez Zamawiającego do harmonogramu uwag, Wykonawca zobowiązany jest 
wprowadzić stosowne zmiany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Harmonogram 
rzeczowo – finansowy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez 
Zamawiającego, stanowić będzie integralną część umowy. W trakcie realizacji wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

j) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów oraz w zakresie 
strat i szkód wyrządzonych na placu budowy i w jego sąsiedztwie, wynikających z nienależytego 
wykonania umowy, przy czym: 
-  suma ubezpieczenia nie może być niższa niż  200 000 zł na każdy budynek; 
- Wykonawca przejmując teren budowy ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób trzecich powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami. W przypadku powstania szkody, o której mowa wyżej Wykonawca 
zwalnia Zamawiającego, w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego, z wszelkich obowiązkowych 
świadczeń i zobowiązań. 

Kserokopię ubezpieczenia przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu 
budowy. 

k) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Szczegółowe 
zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy zawiera projekt umowy. 

 



6 
 

Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz elewacji od strony podwórza budynku  
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. J. K. CHODKIEWICZA 2 W SZCZECINIE 

 
 

 
 
 

I.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY  
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z balkonami oraz elewacji tylnej 
budynku przy ul. J.K. Chodkiewicza 2 w Szczecinie, w zakresie wynikającym z dokumentacji 
projektowej oraz z zaproszenia. 

2. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia stanowią załącznik nr 7 do 
zaproszenia i zawiera: 
a) projekt budowlano-wykonawczy „Remont elewacji budynku przy ul. J.K. Chodkiewicza 2” 
b) przedmiar robót - branża budowlana 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rozwiązania projektowego lub ograniczenia 
robót. W przypadku zmiany rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania kosztorysu zamiennego, w którym odjęte będą roboty nie wykonywane w 
przedmiotowym zakresie (a wycenione w kosztorysie ofertowym) oraz wycenione będą prace 
do wykonania, zgodnie z wprowadzoną zmianą, na zasadzie § 9 umowy stanowiącej załącznik 
nr 5 do zaproszenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu przedmiotu umowy części robót 
objętych umową. Przedmiotowe wyłączenia mogą nastąpić zarówno przed podpisaniem 
umowy jak i w trakcie jej trwania. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót dodatkowych i zamiennych na każde zlecenie 
Zamawiającego.  

 
II.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny wraz z podatkiem VAT za wykonanie robót 

objętych umową zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia. Wskazana przez Wykonawcę cena 
ofertowa brutto musi wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej, zwanego dalej kosztorysem szczegółowym, 
zawierającego pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, ujęty w 
dokumentacji projektowej oraz w zaproszeniu. Wartość wynikająca z kosztorysu stanowi cenę 
zamówienia.  

2. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót są materiałem pomocniczym dla Wykonawcy 
robót i nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca sam przygotowuje 
zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów, sporządzając  kosztorysy ofertowe. 
Podstawą wyceny dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku 
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ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, dokumentację projektową oraz 
zaproszenie. Pozycje przyjęte w przedmiarze robót sporządzonych przez biuro projektowe nie są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisywać i zmieniać pozycje przedmiarowe 
w swoim kosztorysie ofertowym, w tym ilości robót, według własnej oceny.  

3. Przez kalkulację szczegółową należy rozumieć obliczenie ceny jako sumy iloczynów: ilości jednostek 
przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio 
kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku,  
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) według formuły: 
CK = Σ L* (n * c + Kpj + Zj) + Pv 
gdzie: 
Ck — oznacza cenę kosztorysowa, 
L — oznacza ilość jednostek przedmiarowych, 
n — oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr, materiałów – nm, pracy sprzętu i 
środków transportu technologicznego – ns, 
c — oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny 
kosztorysowej – Cr, ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu* – Cm, ceny 
jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – Cs, 
n * c — oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru: 
n * c = Σnr * Cr + Σ(nm * Cm + Mpj) + Σns * Cs 

Mpj — oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową, 
Kpj — oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową, 
Zj — oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową, 
PV — oznacza podatek od towarów i usług (VAT). 
Koszty pośrednie (Kp) oraz zysk (Z) są  naliczane jako wartość procentowa liczona od kosztów 
przeznaczonych na robociznę (R) i sprzęt (S).  
* Wykonawca może podać ceny jednostkowe materiałów  bez Kz i dolicząc Kz jako wartość 

procentowa liczona od kosztów przeznaczonych na materiał. 
4. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć tabelę elementów scalonych oraz zestawienia 

materiałów. 
5. Kosztorysy ofertowe, będą służyły do sporządzenia harmonogramu robót, oraz będą służyły do 

ustalenia wynagrodzenia za wyłączony lub ograniczony zakres robót w celu zmniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o niewykonywane roboty oraz do rozliczenia ewentualnych prac 
zamiennych. 

6. Wykonawca w wynagrodzeniu jest zobowiązany uwzględnić koszty związane  z wykonaniem 
obowiązków wymienionych w § 9 ust.2 lit. B Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane 
obowiązujących u Zamawiającego, a ponadto koszty związane z: 
a) organizacją zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem 

energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. Koszty 
podłączenia mediów i opłaty za media (woda, energia elektryczna) ponosi Wykonawca robót; 

b) poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztów) do dnia odbioru przedmiotu umowy; 
c) organizacją robót:                                               

Przy organizacji placu budowy oraz organizacji robót należy uwzględnić:   
 przeprowadzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych kontroli ornitologicznej i 

chiropterologicznej przez  ornitologa, działającego na zlecenie Wykonawcy; 
 inwentaryzację fotograficzną oraz opisową prześwitu bramowego przedmiotowego budynku 

frontowego; Kopię inwentaryzacji na płycie  CD Wykonawca przekaże Zamawiającemu; 
 prowadzenie robót w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców (prace wykonywane będą 

w budynku zamieszkałym, z czynnymi usługami w parterze) i klientów lokali usługowych; 
przez czas remontu należy zapewnić bezpieczny dostęp do lokali usługowych i 
mieszkalnych utrzymanie porządku w prześwitach bramowych oraz na podwórku w trakcie 
prowadzonych robót; 

 prace budowlane, generujące emisję hałasu prowadzić wyłącznie w godzinach między 7.00 
a 18.00; 

 usuwanie na bieżąco zbędnego materiału, odpadów i śmieci; 
 zabezpieczeniem przed planowanymi robotami budowlanymi stolarki okiennej budynku 

objętego przedmiotem umowy; 
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 osłonięcie siatką rusztowań. Uwaga! Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca ma zakaz 
umieszczania reklam, tablic informacyjnych na elewacji budynku lub rusztowaniu; zakaz nie 
dotyczy tablic: z nazwą własną firmy oraz tablicy wymaganej przepisami Prawa budowlanego; 
nie zasłaniać witryn lokali usługowych; 

d) wykonaniem opinii ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie elewacji frontowej oraz 
elewacji od strony podwórza wraz z przedstawieniem wariantów przeprowadzenia robót 
budowlanych w przypadku stwierdzenia siedlisk, z uwzględnieniem terminów umownych 
realizacji robót, uzyskanie wszelkich zgód i decyzji; 1 egzemplarz opinii należy przekazać 
Zamawiającemu przed uzyskaniem zgód czy decyzji; Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do 
opinii, wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, zorganizować spotkanie 
z ornitologiem i Zamawiającym; w przypadku konieczności kompensacji miejsc lęgowych 
należy montować budki z materiałów trwałych np. trocinobetonowe (nie drewniane);  
Uwaga! 
Składanie sprawozdań z wykorzystania uzyskanego zezwolenia (decyzji) oraz prowadzenie 
monitoringu skuteczności podjętych działań rekompensujących, będzie obowiązkiem i kosztem 
Wspólnoty Mieszkaniowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzyskane decyzje/zgody. 

e) wykonaniem zaleceń z opinii ornitologicznej oraz z prowadzeniem prac zgodnie z wytycznymi 
ornitologa;   

f) z nadzorem ornitologa;  
g) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa 
w art. 21a ust. 3 Prawo budowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1126). 

h) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów 
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych; 

i) wystąpieniem i uzyskaniem zgody na zajęcie ulic lub chodników na czas prowadzenia robót, w 
tym opracowaniem projektu organizacji ruchu( jeśli będzie koniczny);  

j) opłatami za zajęcia ulic oraz chodników zgodnie z decyzją ZDITM, w tym kosztami za 
odtworzenie nawierzchni, karami związanymi z nieterminowym lub bezprawnym zajęciem ulic i 
chodników, itp.; Jeśli decyzja i inne opłaty będą wystawione na Zamawiającego, Zamawiający z 
tego tytułu, wystawi refakturę na Wykonawcę; 

k) oczyszczaniem nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy oraz sąsiednich 
nieruchomości, z wszelkich nieczystości związanych z prowadzonym remontem; 

l) naprawą chodników i sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia – w trakcie 
realizacji inwestycji i po jej zakończeniu oraz na każde żądanie Zamawiającego; 

m) naprawą szkód powstałych na budynku w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym także 
szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, jak również powstałych w 
sąsiednich nieruchomościach, w związku z prowadzonymi robotami; 

n) segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu budowlanego 
pochodzących z rozbiórki, ich wywozem i opłatami za czas ich składowania (opłaty za 
składowanie ponoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego i inne opłaty wynikające z przepisów 
wykonawczych do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 tekst 
jednolity). Uwaga!  Wykonawca  jest  wytwórcą  odpadów w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  
odpadach  z  dnia  14.12.2012 r. Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamówienia  ma obowiązek  
w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów  budowlanych  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn 
technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nieuzasadniony  z  przyczyn ekologicznych  lub  
ekonomicznych,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do przekazania  odpadów  do  
unieszkodliwienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest udokumentować  Zamawiającemu  sposób  
gospodarowania  tymi  odpadami. 

o) wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z warunkami umowy wraz z wersją 
elektroniczną (w pliku *pdf) na płycie cd/dvd;  

p) wykonaniem próbek kolorów farb elewacyjnych, wskazanych w projekcie, o wymiarach 1mx1m i 
uzyskaniem akceptacji Zamawiającego - przed wykonaniem malowania całej elewacji;   

q) zabezpieczeniem i ubezpieczeniem, zgodnie z pkt 20 zaproszenia. 
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r) uwzględnieniem obowiązku Wykonawcy do uczestniczenia w naradach roboczych. Kierownik 
budowy wraz z nadzorem inwestorskim i Inżynierem kontraktu ustalą dzień i godzinę narad. 
Narady będą odbywać się min. raz w tygodniu, na placu budowy. Obecność kierownika na 
naradach obowiązkowa.  

s) wykonaniem na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem; 
 

Wykonanie remontu elewacji budynku  
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. J. K. CHODKIEWICZA 3 A  W SZCZECINIE 

 

 
 

I.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu elewacji wraz z wymianą zadaszeń z płyt poliwęglanu 
nad werandami oraz z remontem posadzek tarasów I i IV p., budynku przy  ul. J.K. Chodkiewicza 3a 
w Szczecinie, w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej oraz zaproszenia.  

2. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia stanowią załącznik nr 7 do 
zaproszenia i zawiera: 
c) projekt budowlano-wykonawczy „Remont elewacji budynku przy ul. J.K. Chodkiewicza 3a” 
d) przedmiar robót - branża budowlana. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rozwiązania projektowego lub ograniczenia 
robót. W przypadku zmiany rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania kosztorysu zamiennego, w którym odjęte będą roboty nie wykonywane w 
przedmiotowym zakresie (a wycenione w kosztorysie ofertowym) oraz wycenione będą prace 
do wykonania, zgodnie z wprowadzoną zmianą, na zasadzie § 9 umowy stanowiącej załącznik 
nr 5 do zaproszenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu przedmiotu umowy części robót 
objętych umową. Przedmiotowe wyłączenia mogą nastąpić zarówno przed podpisaniem 
umowy jak i w trakcie jej trwania. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót dodatkowych i zamiennych na każde zlecenie 
Zamawiającego. 
  

II.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny wraz z podatkiem VAT za wykonanie robót 

objętych umową zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia. Wskazana przez Wykonawcę cena 
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ofertowa brutto musi wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej, zwanego dalej kosztorysem szczegółowym, 
zawierającego pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, ujęty w 
dokumentacji projektowej oraz w zaproszeniu. Wartość wynikająca z kosztorysu stanowi cenę 
zamówienia.  

2. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót są materiałem pomocniczym dla Wykonawcy 
robót i nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca sam przygotowuje 
zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów, sporządzając  kosztorysy ofertowe. 
Podstawą wyceny dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku 
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, dokumentację projektową oraz 
SIWZ. Pozycje przyjęte w przedmiarze robót sporządzonych przez biuro projektowe nie są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisywać i zmieniać pozycje przedmiarowe 
w swoim kosztorysie ofertowym, w tym ilości robót, według własnej oceny.  

3. Przez kalkulację szczegółową należy rozumieć obliczenie ceny jako sumy iloczynów: ilości jednostek 
przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio 
kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku,  
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) według formuły: 
CK = Σ L* (n * c + Kpj + Zj) + Pv 
gdzie: 
Ck — oznacza cenę kosztorysowa, 
L — oznacza ilość jednostek przedmiarowych, 
n — oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr, materiałów – nm, pracy sprzętu i 
środków transportu technologicznego – ns, 
c — oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny 
kosztorysowej – Cr, ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu* – Cm, ceny 
jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – Cs, 
n * c — oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru: 
n * c = Σnr * Cr + Σ(nm * Cm + Mpj) + Σns * Cs 

Mpj — oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową, 
Kpj — oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową, 
Zj — oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową, 
PV — oznacza podatek od towarów i usług (VAT). 
Koszty pośrednie (Kp) oraz zysk (Z) są  naliczane jako wartość procentowa liczona od kosztów 
przeznaczonych na robociznę (R) i sprzęt (S).  
* Wykonawca może podać ceny jednostkowe materiałów  bez Kz i dolicząc Kz jako wartość 

procentowa liczona od kosztów przeznaczonych na materiał. 
4. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć tabelę elementów scalonych oraz zestawienia 

materiałów. 
5. Kosztorysy ofertowe, będą służyły do sporządzenia harmonogramu robót oraz będą służyły do 

ustalenia wynagrodzenia za wyłączony lub ograniczony zakres robót w celu zmniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o niewykonywane roboty oraz do rozliczenia ewentualnych prac 
zamiennych. 

6. Wykonawca w wynagrodzeniu jest zobowiązany uwzględnić koszty związane  z wykonaniem 
obowiązków wymienionych w § 9 ust.2 lit. B Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane 
obowiązujących u Zamawiającego, a ponadto koszty związane z: 
a) organizacją zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem 

energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. Koszty 
podłączenia mediów i opłaty za media (woda, energia elektryczna) ponosi Wykonawca robót; 

b) poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztów) do dnia odbioru przedmiotu umowy; 
c) organizacją robót:                                               

Przy organizacji placu budowy oraz organizacji robót należy uwzględnić:   
 przeprowadzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych kontroli ornitologicznej i 

chiropterologicznej przez  ornitologa, działającego na zlecenie Wykonawcy; 
 inwentaryzację fotograficzną oraz opisową prześwitu bramowego przedmiotowego budynku 

frontowego; Kopię inwentaryzacji na płycie  CD Wykonawca przekaże Zamawiającemu; 



11 
 

 prowadzenie robót w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców (prace wykonywane będą 
w budynku zamieszkałym, z czynnymi usługami w parterze) i klientów lokali usługowych; 
przez czas remontu należy zapewnić bezpieczny dostęp do lokali usługowych i 
mieszkalnych utrzymanie porządku w prześwitach bramowych oraz na podwórku w trakcie 
prowadzonych robót; 

 prace budowlane, generujące emisję hałasu prowadzić wyłącznie w godzinach między 7.00 
a 18.00; 

 usuwanie na bieżąco zbędnego materiału, odpadów i śmieci; 
 zabezpieczeniem przed planowanymi robotami budowlanymi stolarki okiennej budynku 

objętego przedmiotem umowy; 
 osłonięcie siatką rusztowań. Uwaga! Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca ma zakaz 

umieszczania reklam, tablic informacyjnych na elewacji budynku lub rusztowaniu; zakaz nie 
dotyczy tablic: z nazwą własną firmy oraz tablicy wymaganej przepisami Prawa budowlanego; 
nie zasłaniać witryn lokali usługowych; 

d) wykonaniem opinii ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie elewacji frontowej oraz 
elewacji od strony podwórza wraz z przedstawieniem wariantów przeprowadzenia robót 
budowlanych w przypadku stwierdzenia siedlisk, z uwzględnieniem terminów umownych 
realizacji robót, uzyskanie wszelkich zgód i decyzji; 1 egzemplarz opinii należy przekazać 
Zamawiającemu przed uzyskaniem zgód czy decyzji; Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do 
opinii, wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, zorganizować spotkanie 
z ornitologiem i Zamawiającym; w przypadku konieczności kompensacji miejsc lęgowych 
należy montować budki z materiałów trwałych np. trocinobetonowe (nie drewniane);  
Uwaga! 
Składanie sprawozdań z wykorzystania uzyskanego zezwolenia (decyzji) oraz prowadzenie 
monitoringu skuteczności podjętych działań rekompensujących, będzie obowiązkiem i kosztem 
Wspólnoty Mieszkaniowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzyskane decyzje/zgody. 

e) wykonaniem zaleceń z opinii ornitologicznej oraz z prowadzeniem prac zgodnie z wytycznymi 
ornitologa; 

f) z nadzorem ornitologa koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 
wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w 
przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 Prawo budowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia; opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 
specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie  z 
Rozporządzeniem Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

g) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów 
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych; 

h) oczyszczaniem nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy oraz sąsiednich 
nieruchomości, z wszelkich nieczystości związanych z prowadzonym remontem; 

i) naprawą chodników i sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia – w trakcie 
realizacji inwestycji i po jej zakończeniu oraz na każde żądanie Zamawiającego; 
naprawą szkód powstałych na budynku w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym także 
szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, jak również powstałych w 
sąsiednich nieruchomościach, w związku z prowadzonymi robotami; 

j) segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu budowlanego 
pochodzących z rozbiórki, ich wywozem i opłatami za czas ich składowania (opłaty za 
składowanie ponoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego i inne opłaty wynikające z przepisów 
wykonawczych do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 tekst 
jednolity). Uwaga!  Wykonawca  jest  wytwórcą  odpadów w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  
odpadach  z  dnia  14.12.2012 r. Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamówienia  ma obowiązek  w  
pierwszej  kolejności  poddania  odpadów  budowlanych  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn 
technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nieuzasadniony  z  przyczyn ekologicznych  lub  
ekonomicznych,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do przekazania  odpadów  do  
unieszkodliwienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest udokumentować  Zamawiającemu  sposób  
gospodarowania  tymi  odpadami. 

k) wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z warunkami umowy wraz z wersją 
elektroniczną (w pliku *pdf) na płycie cd/dvd;  
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l) wykonaniem próbek kolorów farb elewacyjnych, wskazanych w projekcie, o wymiarach 1mx1m i 
uzyskaniem akceptacji Zamawiającego - przed wykonaniem malowania całej elewacji;   

m) zabezpieczeniem i ubezpieczeniem, zgodnie z pkt 20 zaproszenia. 
n) uwzględnieniem obowiązku Wykonawcy do uczestniczenia w naradach roboczych. Kierownik 

budowy wraz z nadzorem inwestorskim i Inżynierem kontraktu ustalą dzień i godzinę narad. 
Narady będą odbywać się min. raz w tygodniu, na placu budowy. Obecność kierownika na 
naradach obowiązkowa.  

o) wykonaniem na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem; 

 
 

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku  
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. POCZTOWEJ 26 W SZCZECINIE 

 
 

 
 
 

I.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 
 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu elewacji frontowej przy ul. Pocztowej 26 w Szczecinie, 
w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej (w zakresie elewacji frontowej wraz z balkonami) 
oraz zaproszenia.  

2. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia stanowią załącznik nr 7 do 
zaproszenia i zawiera: 
a) projekt budowlano-wykonawczy „Remont elewacji frontowej i tylnej budynku przy ul. Pocztowej 26” 

(w zakresie elewacji frontowej wraz z balkonami);  
b) przedmiar robót - branża budowlana (w zakresie elewacji frontowej wraz z balkonami).  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rozwiązania projektowego lub ograniczenia 
robót. W przypadku zmiany rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania kosztorysu zamiennego, w którym odjęte będą roboty nie wykonywane w 
przedmiotowym zakresie (a wycenione w kosztorysie ofertowym) oraz wycenione będą prace 
do wykonania, zgodnie z wprowadzoną zmianą, na zasadzie § 9 umowy stanowiącej załącznik 
nr 5 do zaproszenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu przedmiotu umowy części robót 
objętych umową. Przedmiotowe wyłączenia mogą nastąpić zarówno przed podpisaniem 
umowy jak i w trakcie jej trwania. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót dodatkowych i zamiennych na każde zlecenie 
Zamawiającego. 
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II.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny wraz z podatkiem VAT za wykonanie robót 

objętych umową zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia. Wskazana przez Wykonawcę cena 
ofertowa brutto musi wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej, zwanego dalej kosztorysem szczegółowym, 
zawierającego pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, ujęty w 
dokumentacji projektowej oraz w zaproszeniu. Wartość wynikająca z kosztorysu stanowi cenę 
zamówienia.  

2. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót są materiałem pomocniczym dla Wykonawcy 
robót i nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca sam przygotowuje 
zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów, sporządzając  kosztorysy ofertowe. 
Podstawą wyceny dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku 
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, dokumentację projektową oraz 
zaproszenie. Pozycje przyjęte w przedmiarze robót sporządzonych przez biuro projektowe nie są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisywać i zmieniać pozycje przedmiarowe 
w swoim kosztorysie ofertowym, w tym ilości robót, według własnej oceny.  

3. Przez kalkulację szczegółową należy rozumieć obliczenie ceny jako sumy iloczynów: ilości jednostek 
przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio 
kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku,  
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) według formuły: 
CK = Σ L* (n * c + Kpj + Zj) + Pv 
gdzie: 
Ck — oznacza cenę kosztorysowa, 
L — oznacza ilość jednostek przedmiarowych, 
n — oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr, materiałów – nm, pracy sprzętu i 
środków transportu technologicznego – ns, 
c — oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny 
kosztorysowej – Cr, ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu* – Cm, ceny 
jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – Cs, 
n * c — oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru: 
n * c = Σnr * Cr + Σ(nm * Cm + Mpj) + Σns * Cs 

Mpj — oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową, 
Kpj — oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową, 
Zj — oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową, 
PV — oznacza podatek od towarów i usług (VAT). 
Koszty pośrednie (Kp) oraz zysk (Z) są  naliczane jako wartość procentowa liczona od kosztów 
przeznaczonych na robociznę (R) i sprzęt (S).  
* Wykonawca może podać ceny jednostkowe materiałów  bez Kz i dolicząc Kz jako wartość 

procentowa liczona od kosztów przeznaczonych na materiał. 
4. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć tabelę elementów scalonych oraz zestawienia 

materiałów. 
5. Kosztorysy ofertowe, będą służyły do sporządzenia harmonogramu robót oraz będą służyły do 

ustalenia wynagrodzenia za wyłączony lub ograniczony zakres robót w celu zmniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o niewykonywane roboty oraz do rozliczenia ewentualnych prac 
zamiennych. 

6. Wykonawca w wynagrodzeniu jest zobowiązany uwzględnić koszty związane z wykonaniem 
obowiązków wymienionych w § 9 ust.2 lit. B Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane 
obowiązujących u Zamawiającego, a ponadto koszty związane z: 
a) organizacją zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem 

energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. Koszty 
podłączenia mediów i opłaty za media (woda, energia elektryczna) ponosi Wykonawca robót; 

b) poborem energii elektrycznej i wody (100% kosztów) do dnia odbioru przedmiotu umowy 
c) organizacją robót:                                               

Przy organizacji placu budowy oraz organizacji robót należy uwzględnić:   
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 przeprowadzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych kontroli ornitologicznej i 
chiropterologicznej przez  ornitologa, działającego na zlecenie Wykonawcy; 

 inwentaryzację fotograficzną oraz opisową prześwitu bramowego przedmiotowego budynku 
frontowego; Kopię inwentaryzacji na płycie  CD Wykonawca przekaże Zamawiającemu; 

 prowadzenie robót w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców (prace wykonywane będą 
w budynku zamieszkałym, z czynnymi usługami w parterze) i klientów lokali usługowych; 
przez czas remontu należy zapewnić bezpieczny dostęp do lokali usługowych i 
mieszkalnych utrzymanie porządku w prześwitach bramowych oraz na podwórku w trakcie 
prowadzonych robót; 

 prace budowlane, generujące emisję hałasu prowadzić wyłącznie w godzinach między 7.00 
a 18.00; 

 usuwanie na bieżąco zbędnego materiału, odpadów i śmieci; 
 zabezpieczeniem przed planowanymi robotami budowlanymi stolarki okiennej budynku 

objętego przedmiotem umowy; 
 osłonięcie siatką rusztowań. Uwaga! Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca ma zakaz 

umieszczania reklam, tablic informacyjnych na elewacji budynku lub rusztowaniu; zakaz nie 
dotyczy tablic: z nazwą własną firmy oraz tablicy wymaganej przepisami Prawa budowlanego; 
nie zasłaniać witryn lokali usługowych; 

d) wykonaniem opinii ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie elewacji frontowej oraz 
elewacji od strony podwórza wraz z przedstawieniem wariantów przeprowadzenia robót 
budowlanych w przypadku stwierdzenia siedlisk, z uwzględnieniem terminów umownych 
realizacji robót, uzyskanie wszelkich zgód i decyzji; 1 egzemplarz opinii należy przekazać 
Zamawiającemu przed uzyskaniem zgód czy decyzji; Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do 
opinii, wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, zorganizować spotkanie 
z ornitologiem i Zamawiającym; w przypadku konieczności kompensacji miejsc lęgowych 
należy montować budki z materiałów trwałych np. trocinobetonowe (nie drewniane);  
Uwaga! 
Składanie sprawozdań z wykorzystania uzyskanego zezwolenia (decyzji) oraz prowadzenie 
monitoringu skuteczności podjętych działań rekompensujących, będzie obowiązkiem i kosztem 
Wspólnoty Mieszkaniowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzyskane decyzje/zgody. 

e) wykonaniem zaleceń z opinii ornitologicznej oraz z prowadzeniem prac zgodnie z wytycznymi 
ornitologa;   

f) z nadzorem ornitologa;  
g) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa 
w art. 21a ust. 3 Prawo budowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1126). 

h) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów 
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych; 

i) wystąpieniem i uzyskaniem zgody na zajęcie ulic lub chodników na czas prowadzenia robót, w 
tym opracowaniem projektu organizacji ruchu( jeśli będzie koniczny);  

j) opłatami za zajęcia ulic oraz chodników zgodnie z decyzją ZDITM, w tym kosztami za 
odtworzenie nawierzchni, karami związanymi z nieterminowym lub bezprawnym zajęciem ulic i 
chodników, itp.; Jeśli decyzja i inne opłaty będą wystawione na Zamawiającego, Zamawiający z 
tego tytułu, wystawi refakturę na Wykonawcę; 

k) oczyszczaniem nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy oraz sąsiednich 
nieruchomości, z wszelkich nieczystości związanych z prowadzonym remontem; 

l) naprawą chodników i sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia – w trakcie 
realizacji inwestycji i po jej zakończeniu oraz na każde żądanie Zamawiającego; 

m) naprawą szkód powstałych na budynku w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym także 
szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, jak również powstałych w 
sąsiednich nieruchomościach, w związku z prowadzonymi robotami; 

n) segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu budowlanego 
pochodzących z rozbiórki, ich wywozem i opłatami za czas ich składowania (opłaty za 
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składowanie ponoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego i inne opłaty wynikające z przepisów 
wykonawczych do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 tekst 
jednolity). Uwaga!  Wykonawca  jest  wytwórcą  odpadów w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  
odpadach  z  dnia  14.12.2012 r. Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamówienia  ma obowiązek  
w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów  budowlanych  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn 
technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nieuzasadniony  z  przyczyn ekologicznych  lub  
ekonomicznych,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do przekazania  odpadów  do  
unieszkodliwienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest udokumentować  Zamawiającemu  sposób  
gospodarowania  tymi  odpadami. 

o) wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z warunkami umowy wraz z wersją 
elektroniczną (w pliku *pdf) na płycie cd/dvd;  

p) wykonaniem próbek kolorów farb elewacyjnych, wskazanych w projekcie, o wymiarach 1mx1m i 
uzyskaniem akceptacji Zamawiającego - przed wykonaniem malowania całej elewacji;   

q) zabezpieczeniem i ubezpieczeniem, zgodnie z pkt 20 zaproszenia. 
r) uwzględnieniem obowiązku Wykonawcy do uczestniczenia w naradach roboczych. Kierownik 

budowy wraz z nadzorem inwestorskim i Inżynierem kontraktu ustalą dzień i godzinę narad. 
Narady będą odbywać się min. raz w tygodniu, na placu budowy. Obecność kierownika na 
naradach obowiązkowa.  

s) wykonaniem na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem; 


