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Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Przetargów i Komisji Przetargowej SM 
„Ujeścisko” w Gdańsku uchwalonym przez Radę Nadzorcza SM Ujeścisko nr 15/2015 z dnia 29.01.2015 r. 
 



I. Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontów w budynkach zasobów Spółdzielni  
Mieszkaniowej,,Ujeścisko” w zakresie:  

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 20 cm – technologia lekka-mokra, 
klej do styropianu Caparol 190 S, klej do siatki Caparol 190 Weiss, Siatka Caparol, środek 
gruntujący Caparol Putzgrund 610, tynk mineralny Caparol MLP gr. 1,5 mm, farba silikonowa 
fasadowa Caparol thermosan NQG – cena za 1 m2, 
- Docieplenie ścian balkonów – technologia jak wyżej, 
- zdjęcie i zamontowanie nowych parapetów z blachy powlekanej – cena za 1 mb, 
- zdjęcie i zamontowanie rynien i rur spustowych z zastosowaniem nowych mocowań – cena za 
1 mb, 
- zdjęcie starych i zamontowanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej – cena 
za 1 mb, 
- wymiana pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej – cena za 1 mb, 

 Gorzowska 1 – 237 m2 

 Gorzowska 3 – 315 m2 

 Radomska 3 – 60 m2 

 Ciechanowska 7- 182 m2 

 Koszalińska 6 – 375 m2 

 Zamojska 15 – 410 m2 

 Przemyska 8 – 205 m2 

 Przemyska 12 – 212 m2 
Łącznie : 1 996 m2 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
5. Przewidywany termin realizacji umowy to 30 października2015r. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, prowadzenia 

negocjacji z oferentami oraz swobodnego wyboru oferty.  
 



II.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania spełnienia tych warunków 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający następujące warunki: 
 

1.1. Którzy nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania. 

1.2. W stosunku do nich nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W postępowaniu mogą też 
wziąć udział wykonawcy, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 
majątku upadłego, 

1.3. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

1.4. Nie są osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

1.5. Nie są spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

1.6. Nie są spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

1.7. Nie są spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

1.8. Nie są osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego, 

1.9. Nie są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary, 

2. Spełniają warunki określone tj.:  
 2.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy    



       nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Dla 
udowodnienia powyższego Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat    
zrealizował co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu prac remontowych w czynnych 
obiektach o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto dla każdego zamówienia, z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane  

2.3. Zamawiający dopuści wykonawcę do udziału w postępowaniu pod warunkiem złożenia przez 
wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w pkt 2.1. i 2.2. specyfikacji oraz 

dokumentów wymienionych w pkt 3 specyfikacji. (załącznik C do specyfikacji).  
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

a) przedstawią aktualną na okres związania ofertą polisę, a w przypadku jej braku dokument 
ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  
1 000 000 zł,  

b) posiadają środki lub zdolność kredytową w  wysokości min. 400 000 zł  

c) posiada stabilną pozycję na rynku tj. prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 3 lata. 

4. Ponadto Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje odpowiednimi zasobami 
osobowymi, w szczególności: 

a) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robót 
budowlanych bez ograniczeń oraz aktualnie przynależnym do właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa i posiadają ważne ubezpieczenie OC, 

 
III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Aby oferta składana przez wykonawcę była ważna pod względem formalnym musi zawierać: 
3.1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań (na załączonym druku C) oraz oryginały lub 
kserokopie poświadczone za zgodność przez osobę uprawnioną do poświadczenia następujących 
dokumentów: 
3.1.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia  oferty, 
3.1.2. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt II podp.1 
3.1.3. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 
3.1.4. dokumenty stwierdzające aktualne uprawnienia kierownika robót budowlanych wraz z 
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 
3.1.5. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 
nie mniejszą niż 1 000 000. zł,  
3.1.6. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, na poziomie min. 400 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 
3.1.7. oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik E  do SIWZ), 



3.1.8. kserokopię wpłacenia wadium. 
 
IV. Sposób porozumiewania się z zamawiającym i osoby do tego uprawnione 
4.1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji 
pomiędzy zamawiającym i wykonawcami faksem potwierdzonym drogą pisemną lub pisemnie. W 
przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić 
fakt otrzymania przesłanej korespondencji. 
4.2. Po stronie Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Katarzyna 
Stefaniak tel. (58) 304-85-71 wew. 40. 
 
V. Wadium 

Każdy uczestnik przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00  zł. Wadium 
należy wnieść w pieniądzu. Wpłata wadium następuje na konto Zamawiającego nr 69 8306 0003 0006 7553 
2000 0030 do dnia otwarcia ofert. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania kwoty wadium na 
rachunku Zamawiającego. 

Zgodnie z § 7 regulaminu przetargów i komisji przetargowej SM „Ujeścisko” w Gdańsku :  

1.    Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom w terminie siedmiu dni od dnia wyboru oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnienia postepowania przetargowego, z wyjątkiem wadium Oferenta, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.  

2.    Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca w terminie 7 
dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

3.    Zamawiający zwraca wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, został wykluczony z postępowania przetargowego lub którego oferta została odrzucona - w 
terminie siedmiu dni od daty wycofania ofert, podjęcia decyzji w przedmiocie wykluczenia lub odrzucenia 
oferty,  

4.    Wadium zamawiający zwraca bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.  

5.    Zamawiający zatrzymuje wadium oferenta, którego oferta została wybrana, jeżeli:  

·         Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,  

·         Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

·         Zawarcie mowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.  
VI. Termin związania ofertą 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w 
dniu otwarcia ofert. 
 
VII. Sposób przygotowania oferty 
7.1. Oferta oraz wszystkie inne dokumenty, aby mogły zostać uznane za ważne muszą być trwale 
złączone, sporządzone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (podpisanej przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania firmy) za zgodność z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i 
zawierać: 
7.1.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik B do specyfikacji), 
7.1.2. Wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty 
7.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, formularze winny być wypełnione w sposób czytelny i 
uniemożliwiający dokonanie w nich zmian poprzez ścieranie, wymazywanie itp., podpisana przez osobę do 
tego upoważnioną. 
7.3. Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie winny zostać dokonane w sposób jednoznaczny poprzez 
skreślenie i wpisanie właściwego tekstu obok, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 



7.4. Oferta winna zostać doręczona Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący 
sposób:  

Zamawiający: 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko" 
Ul. Płocka 6  

80-180 Gdańsk,  
Oferta na: 

Wykonanie remontów w budynkach zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ujeścisko” w zakresie: 
docieplenia ścian zewnętrznych. 

 
Nie otwierać przed 3.08.2015r. godz. 10.30 

 
7.5. Oferent może dokonać zmiany, poprawki, modyfikacji i uzupełnienia oferty, pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie to winno być złożone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie 
“Zmiana”. 
7.6.  Oferent ma prawo wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wycofaniu oferty, przed terminem składania ofert. Powiadomienie to winno być złożone na tych samych 
zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie “Wycofanie”. 
7.7. Oferent ma prawo złożyć tyko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. 
 
 
VIII. Opis sposobu obliczania ceny 
Wykonawca określając ceny i wskaźniki ofertowe bierze pod uwagę wszystkie składniki mające wpływ na 
wielkość ceny (w szczególności koszty zakupu, transportu i wyładunku materiałów do miejsca ich montażu, 
koszty organizacji zaplecza budowy, amortyzacji i naprawy sprzętu, zysk Wykonawcy itp). 
W efekcie cena i wskaźniki podane przez Wykonawcę w ofercie muszą być ceną i wskaźnikami końcowymi 
stanowiącymi podstawę do obliczenia zapłaty przez Zamawiającego i zawierać podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy. Na potrzeby niniejszego postępowania – przetargu nieograniczonego (równej 
oceny ofert) należy przyjąć stawkę 8% podatku od towarów i usług. Cena ta musi być podana w złotych, a 
wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu w procentach.  
 
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
9.1. Oferta powinna być dostarczona Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00 dnia 
03 sierpnia 2015r. Miejscem składania ofert jest: Sekretariat Spółdzielni. Po tym terminie oferty nie będą 
rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upłynięciu terminu na wnoszenie protestu.  
9.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03 sierpnia 2015r. roku o godz. 10:30 w Świetlicy Spółdzielni.  
 
 
 
X. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert 

1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

LP NAZWA KRYTERIUM WAGA % 

1 Cena 90% 

2 Gwarancja 10% 



 

2. Sposób obliczania wartości punktowej  kryterium: 

 Kryterium ceny oblicza się wg wzoru  P1=Cn/Cx x W   

    gdzie: 

     P = ilość otrzymanych punktów 

     Cn = cena oferty najtańszej 

Cx = cena oferty badanej 

   W = waga kryterium 90% 

 

Kryterium gwarancji oblicza się wg wzoru  P2= Gn /Gw x W 

    gdzie: 

     P = ilość otrzymanych punktów 

     Cn = cena oferty badanej 

Cw = cena oferty najwyższej 

   W = waga kryterium 10% 
 

 
 
a) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

określając czy dana oferta spełnia/nie spełnia wymagań SIWZ 
 

XI. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert 
11.1. Badanie, porównywanie i ocena ofert odbywać się będzie wyłącznie po sprawdzeniu ich poprawności 
formalnej.  
11.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert 
11.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
11.3.1.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
11.3.2  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
11.3.3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
11.3.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
11.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 
11.4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawców, których 
oferty wybrano, i uzasadnienie ich wyboru a także nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 
11.4.2.  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
11.4.3. Oferentowi biorącymi udział w postępowaniu przetargowym w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia 
wyników przysługuje prawo złożenia protestu ( z podaniem przyczyny) do zarządu Spółdzielni, który musi 
być rozpatrzony w terminie 3 dni od daty jego wniesienia. 
 
XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
Zamawiający podpisze umowy z wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w pkt 10 specyfikacji. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie w terminie 3 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.  



Ceny materiałów zakupionych i wbudowanych przez Wykonawcę nie mogą być wyższe od średnich cen 
publikowanych w „Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu 
budowlanego” INTERCENBUD” za dany kwartał sporządzania kalkulacji. 
Sposób rozliczenia zamówienia – kosztorysem ofertowym lub wykonawczym zaakceptowanym przez 
zamawiającego, w oparciu o składniki cenotwórcze ustalone w postępowaniu, ceny materiałów 
zakupionych i wbudowanych przez Wykonawcę nie mogą być wyższe od średnich cen publikowanych w 
„Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego” 
INTERCENBUD  za dany kwartał sporządzania kalkulacji.  
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w 
okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru.  
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres nie mniej niż 36 miesięcy od daty ostatecznego 
odbioru robót przez inwestora. Wykonawca ponosić będzie koszty eksploatacji (opomiarowanie 
pobieranych mediów). Wykonawca opracuje plan zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodni go z 
Zamawiającym. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz będzie dbał o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania Wykonawca ponosić 
będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. Wykonawca zapewni 
dozór ppoż w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu  
Ogólne warunki umowy - załącznik A do SIWZ. 

Załączniki: 
A – wzór umowy  
B – formularz ofertowy 
C – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymogów art. 22.1 ustawy 
D – wykaz wykonanych robót 
E -  oświadczenie o zatrudnieniu 
 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

  
Nr   .............. /……./……… 

 

 

zawarta w dniu ................................ w Gdańsku pomiędzy: 

 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Ujeścisko” z siedzibą w Gdańsku przy ul. 

Płockiej 6, 80-180 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 92051, REGON: 
000908857, NIP: 583-000-16-46, reprezentowaną przez: 

1. Maciej Skalik – Prezes Zarządu 

2. Grzegorz Harasymiuk – Zastępca Prezesa Zarządu 
3. Andrzej Marcinowski – Członek Zarządu 

- zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym" 
 
a  

 
…………………………………………………. z siedzibą w ………………………………. 

przy ul. ……………………………………, ……………………………………, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy ……………………………………, 



…………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: ……………………………………, REGON: ……………………………………, NIP: 

……………………………………, reprezentowaną przez: 
- zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

o następującej treści : 

 

 Przedmiot umowy 
§ 1 

d) Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty 

budowlane polegające na dociepleniu elewacji zewnętrznych wraz z obróbką 
okien i parapetów w następujących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na 

terenie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”:  
 

LP ADRES  

1 ul. ……………………………………..   

2 ul. ……………………………………..   

3 ul. ……………………………………..   

 

e) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w pełnym zakresie dotyczącym każdego 
z budynków,  wynikającym z potrzeby ich docieplenia. Wykonawca wykona roboty 
dociepleniowe w technologii i w zakresie wynikającym z Załączników do niniejszej 

Umowy. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się również 
dodatkowo do wykonania robót budowlanych polegających na obróbce okien, 

wymianie parapetów oraz przesunięciu rynien i rur spustowych w trakcie robót 
dociepleniowych. 

f) Integralną częścią umowy są: 

a) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. 
c) Zakres rzeczowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy. 

g) Zakres umowy może być przez Zamawiającego zmieniony po uprzednim 

uzgodnieniu z  Wykonawcą w formie pisemnego Aneksu do Umowy 
określającego zakres robót i wynagrodzenie. 

h) Wykonawca obowiązany jest stosować się do uwag i zaleceń Zamawiającego 
dotyczących oddziaływania prowadzonych prac na bezpieczeństwo i spokój 
zamieszkujących budynki ludzi, o ile nie będą one stanowiły przeszkodę dla 

poprawnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 
i) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z najwyższą starannością 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, mającymi odpowiednie zastosowanie 
Polskimi Normami (PN), zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz innymi przepisami prawa, przy 

zastosowaniu zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów 
dopuszczonych do obrotu, w tym do stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, spełniających odpowiednie 
normy wytrzymałościowe i jakościowe, posiadających wymagane atesty, 
aprobaty, deklaracje, certyfikaty i zezwolenia, które na żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie mu okazać. 



j) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z własnych materiałów, 
spełniających wymogi wynikające z przepisów prawa, przy użyciu własnych 

maszyn, narzędzi i urządzeń, zapewniających bezpieczną i prawidłową realizację 
robót.   

k) Wykonawca oświadcza nadto, że zarówno on jak i wszelkie podmioty i osoby, 

przy pomocy których wykonywane będą roboty, posiadać będą niezbędne 
kwalifikacje i uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy.     
 

Terminy realizacji  

§ 2 
 

3. Roboty będące przedmiotem Umowy zostaną wykonane w następujących terminach: 
           

LP ADRES termin rozpoczęcia termin zakończenia 

1 ul. 
………………………… 

  

2 ul. 

………………………… 

  

3 ul. 
………………………… 

  

 

4. Terminy wykonania robót ulegają przedłużeniu o czas trwania przeszkód, jeżeli 
zostały one spowodowane przez którekolwiek z poniższych zdarzeń: 

a. zmianę zakresu robót żądaną przez Zamawiającego lub wystąpienie 
konieczności wykonania robót dodatkowych o więcej niż 5% wartości 
podstawowego zakresu, 

b. prace zostaną wstrzymane przez odpowiednie organy administracji 
publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

c. działanie siły wyższej,  
d. warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót z 

zachowaniem wymogów technologii. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 
godzin, poinformowania Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu jakiejkolwiek, w 

tym niezależnej od Wykonawcy, przeszkody w  prawidłowym i/lub terminowym 
wykonaniu robót. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o zaistnieniu przeszkody w sposób i w terminie, o których mowa 

powyżej, termin wykonania robót nie ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej 
przeszkody. 

 

Wynagrodzenie 
§ 3 

1. Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe obliczone stawką jednostkową w kwocie ………………………….. zł 

brutto (słownie:…………………………………….. …/100  zł) za 1 m2 powierzchni 
budynków, na których wykonane zostały roboty, na podstawie obmiarów 
powykonawczych zatwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 
2. Stawki wynagrodzenia brutto określone w ust. 1 zawierają podatek VAT według 

obowiązującej stawki. 



3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy o spodziewanej jakości, w tym koszty wszystkich 

prac podstawowych, pomocniczych, oraz innych czynności niezbędnych do 
należytego wykonania przedmiotu umowy.  

4. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmianie jedynie 

wówczas, gdy wystąpi konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych lub 
zamiennych, których Strony mimo dołożenia należytej staranności nie mogły 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o 

konieczności   wykonania robót, o których mowa w ust. 4 i uzyskać jego 

pisemną zgodę na ich zakres i przeprowadzenie. Przystępując do wykonania 
tych prac bez uzgodnienia z Zamawiającym, Wykonawca czyni to na własne 

ryzyko, a w razie wyrządzenia szkody Zamawiającemu, zobowiązany będzie do 
jej pokrycia w całości. Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemną  zgodę 

Wykonawcy także na każdą zmianę zakresu i sposobu wykonania prac objętych 
niniejszą umową. 

6. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysu 

powykonawczego, opracowanego na podstawie obmiaru robót, zatwierdzonych 
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Zamawiający będzie wystawiał na Wykonawcę faktury na koszty zużycia 
mediów na podstawie § 5 ust. 1 lit. d) umowy. Zamawiający może potrącić 
należności z tytułu tych faktur z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Warunki płatności 

§ 4 
1. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane poszczególne etapy robót na 

podstawie protokołu odbioru etapu robót z wynikiem pozytywnym podpisanego 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy czym za etap robót 
rozumie się pełen zakres robót w odniesieniu do poszczególnych budynków, 

2. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionej 
faktury wraz dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

3. Dokumentem będącym podstawą rozliczenia jest protokół bezusterkowego 
odbioru robót.  

4. Przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawca złoży Zamawiającemu 
pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, którzy za zgodą 
Zamawiającego wykonywali roboty objęte niniejszą umową, o zapłacie przez 

Wykonawcę wynagrodzeń należnych podwykonawcom i braku roszczeń w tym 
zakresie względem Zamawiającego. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa 

powyżej, spowoduje wstrzymanie płatności do momentu ich złożenia. 
5. W przypadku złożenia przez podwykonawcę oświadczenia, że należne 

podwykonawcy wynagrodzenie nie zostało w całości lub części wypłacone przez 

Wykonawcę, Zamawiający może wstrzymać Wykonawcy płatność 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w zakresie odpowiadającym 

niezapłaconej przez Wykonawcę kwocie wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług. 

7. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone 
Wykonawcy. Termin płatności wynagrodzenia za prace objęte daną fakturą 

rozpoczyna swój bieg od chwili złożenia prawidłowo wystawionej i 
udokumentowanej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

8. Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 



 
Obowiązki Zamawiającego 

§ 5 
 

1) Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków 

Zamawiającego należy:  
II. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

III. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,   
IV. dokonanie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających, 
V. zapewnienie poboru wody i energii elektrycznej, których koszt zużycia 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu na podstawie wskazań wodomierzy 
oraz licznika energii elektrycznej (podlicznika). 

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
na terenie budowy. 

3) Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego pełniącym funkcję Inspektora 
Nadzoru na budowie jest: inspektor …………………………………………. 

 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 6 

 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków 

Wykonawcy należy:  

b) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z umową, protokołem 
wprowadzenia na budowę.  

c) Przejęcie terenu budowy, zorganizowanie placu budowy we własnym 
zakresie i na własny koszt, zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych 
robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji umowy; Wykonawca ponosić będzie pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

d) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót przez kierownika budowy 
(robót) – osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego, 

e) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikające, 

f) zgłaszanie robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w 
czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru obiektów oraz 
odbioru pogwarancyjnego całego obiektu), 

g) Uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian 
materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych. 

h) Zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych i uzyskanie pisemnej akceptacji zmian pod 
rygorem nieważności.  

i) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w 
szczególności pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

j) Prowadzenie robot w sposób nie kolidujący z korzystaniem przez 
mieszkańców z dojść i dojazdów do budynku.  

k) Utrzymanie porządku na terenie budowy, jak również uprzątnięcie 

miejsca wykonywania robót przed zgłoszeniem do odbioru oraz 
utylizacja odpadów.  

l) Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji 
udzielonych przez  dostawców materiałów i urządzeń. 

m) Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 



deklaracji zgodności i aprobat technicznych - zgodnie z przepisami 
obowiązujących w tym przedmiocie ustaw. 

n) doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie 
nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego prac wynikających z 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do likwidacji zaplecza budowy niezwłocznie po 
zakończeniu robót. W razie jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku 

likwidacji zaplecza budowy, Zamawiający ma  prawo po bezskutecznym 
wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu zlecić wykonanie 
tych prac na koszt Wykonawcy. 

3. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prowadzenie 
robót jest: .................................... 

                                                 
Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 7 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, 

licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych etapów 
robót w następujących zakresach: 

4. Docieplenia                                                                                 m-cy 
B) Stabilność kolorów                                                                 m-cy 
C) Stabilność masy tynkarskiej na pojawienie się grzybów i glonów      m-cy 

D) Inne roboty                                                                                 m-ce 
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości Zamawiający 

może      wykonywać uprawnienie z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia na    własny koszt wszelkich ujawnionych wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie technologicznie uzasadnionym dla wykonania tych prac 
bez zbędnej zwłoki lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. W razie 

opóźnienia się Wykonawcy z usunięciem wad Zamawiający może wykonać 
stosowne prace na koszt Wykonawcy. 

4. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez      

Zamawiającego pisemnej reklamacji. 
5. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego na miesiąc przed końcem terminu 

gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w 
ramach gwarancji. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do 
przeglądu gwarancyjnego Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego 

sporządzenia protokołu z dokonanego przeglądu. Sporządzenie protokołu z 
wykazem wad lub usterek uznane będzie za zgłoszenie stwierdzonych wad i 

usterek Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 8 
 

1. Celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający potrąci z 
płatności każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury i zatrzyma kaucję 
gwarancyjną w wysokości 5% liczoną od wartości brutto faktury. Zamawiający 

może skorzystać z kaucji m.in. w przypadku powstania roszczeń 
odszkodowawczych, kar umownych, jak również roszczeń z tytułu rękojmi i 

gwarancji oraz zastępczego usunięcia wad i usterek osobie trzeciej. 



2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie Wykonawcy zwrócona po upływie 
okresu gwarancyjnego liczonego od odbioru końcowego ostatniego etapu robót 

nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni oraz pod warunkiem usunięcia 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi usterek i wad oraz o ile z kwoty tej 
nie zostaną potrącone należności Zamawiającego, o których mowa w ust.1. 

3. Kaucja gwarancyjna zatrzymana na okres gwarancji może zostać zwolniona 
przed upływem okresu obowiązywania pod warunkiem dostarczenia przez 

Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej uznanej przez 
Zamawiającego instytucji finansowej o treści uzgodnionej z Zamawiającym, 
obowiązującej przez okres gwarancji wydłużony o 30 dni, bezwarunkowej, 

nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie. Kaucja zostanie zwolniona po 
upływie 30 dni od złożenia gwarancji bankowej i pod warunkiem usunięcia 

usterek lub wad przedmiotu umowy zgłoszonych do tego czasu. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy.  
 

Odbiory 

§ 9 
1) Strony ustalają, że będą dokonywać odbiorów poszczególnych etapów robót 

oraz odbiorów robót zanikających, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru wraz ze wskazaniem daty zakończenia robót 
będących przedmiotem odbioru.  

2) Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 
gotowości do odbiorów – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. 

3) Odbiór polega na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z 
umową. 

4) Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w 

toku    odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej 
dacie wad i usterek. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 
5) Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, istotnych wad, 

zastosowania niezgodnego z umową materiału, a także braku wymaganej 
dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu 

wykonania prac w odpowiednim zakresie lub uzupełnienia braków. 
6) W przypadku odmowy odbioru z przyczyn wskazanych w ust. 5, termin 

zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się ponownie, co nie wyłącza uprawnień 

Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych. 

7) W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru, z 
przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca upoważniony jest do 
wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia odbioru z zagrożeniem 

dokonania odbioru przez powołaną przez niego komisję, przy zachowaniu 
obowiązku pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym terminie 

odbioru. 
8) Wykonawca usunie wady i usterki stwierdzone w toku czynności odbiorowych w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich stwierdzenia, chyba że 

Strony w protokole odbioru robót zgodnie ustaliły inny termin.  
9) W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych w toku 

czynności odbiorowych Zamawiający – niezależnie od innych uprawnień w tej 
sytuacji - ma prawo powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 



Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu do 
ich usunięcia. 

 
Kary umowne 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach: 

7. opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% łącznego 
przewidywanego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, 
określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów 

określonych w §  2 ust. 1 umowy,  
8. opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji i 

rękojmi, jak również stwierdzonych w toku czynności odbiorowych w 
wysokości 1% łącznego przewidywanego wynagrodzenia brutto za wykonanie 

przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia następującego po terminie wyznaczonym zgodnie z umową na 
usunięcie tych usterek bądź wad. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
jego stronie albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% łącznego przewidywanego wynagrodzenia brutto za 
wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiający może on 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
Odstąpienie od umowy 

§ 11 

 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 
2. Niezależnie od przypadków o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy, do czasu upływu terminu rękojmi i gwarancji (w zależności, 

który z tych terminów upływa później) w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca, bez wystąpienia przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, nie rozpoczął robót  w umówionych terminach pomimo 
dodatkowego wezwania. 

b) Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 10 

dni roboczych, 
c) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo podjęta zostanie decyzja 

o likwidacji Wykonawcy lub zawieszeniu jego działalności, 
d) Wykonawca pomimo dodatkowego pisemnego wezwania wykonuje 

umowę nienależycie, w tym niezgodnie z wiedzą techniczną, 

obowiązującymi normami, przepisami prawa, 
e) Wykonawca opóźnia się w stosunku do umówionego terminu 

zakończenia przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni. 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron: 

a) w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót będących w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

b) Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie 
wzajemnie uzgodnionym pod rygorem podjęcia powyższych czynności 

przez Zamawiającego i dokonanie ich na koszt Wykonawcy, 



c) Zamawiający dokona przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 
budowy. 

 
Podwykonawcy 

§ 12  

 
5. Powierzenie realizacji części robót będących przedmiotem umowy 

podwykonawcy może nastąpić po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej 
zgody na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą. 

6. Dla uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, konieczne jest 

złożenie, nie później niż na 7 dni przed zawarciem umowy z podwykonawcą, 
pisemnego wniosku zawierającego informacje o osobie podwykonawcy, rodzaju, 

zakresie podzlecanych mu robót oraz wynagrodzeniu za ich wykonanie, łącznie 
z projektem umowy. W ciągu 14 dni Zamawiający na piśmie zaakceptuje 

wniosek bez uwag lub z uwagami, lub odrzuci wniosek. Powyższe znajduje 
odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian i 
uzupełnień umowy. 

7. Umowa z podwykonawcą, o której mowa w ust. 2, powinna określać zasady 
dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie 

do zasad przewidzianych w niniejszej umowie z terminami płatności 
wydłużonymi nie więcej niż 7 dni. Umowa powyższa winna przewidywać w 
szczególności dokonywanie płatności wynagrodzenia za wykonane prace w 

takich samych okresach rozliczeniowych jak w niniejszej umowie. 
8. Jeżeli podwykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że 

Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty, które zostały odebrane 
przez Zamawiającego, to oświadczenie podwykonawcy będzie uważane za 
wezwanie do przejęcia długu. 

9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 3 dni 
oświadczenia, że sumy należne podwykonawcy za roboty zostały zapłacone oraz 

dostarczenia dowodu zapłaty. 
10. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne podwykonawcy 

zostały zapłacone przez Wykonawcę, Zamawiający wypłaci podwykonawcy 

wymagalne należności. 
11. Sumę zapłaconą podwykonawcy Zamawiający potrąci niezwłocznie z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub kaucji gwarancyjnej. 
12. W przypadku zatrudnienia podwykonawców ponosi wszelkie koszty i 

konsekwencje z tym związane. Za wszelkie działania i zaniechania innych 

Wykonawców odpowiada jak za działania własne niezależne od braku winy w ich 
wyborze. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców Wykonawcy 
umów z dalszymi podwykonawcami. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności Wykonawcy 
§ 13 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności w 

zakresie: 
a) za szkody spowodowane w trakcie i w związku z prowadzeniem robót, w 

szczególności szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, 
b) za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeśli będą wykonywali 

prace), 



c) odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, 

- z limitem odpowiedzialności (ogólną sumą ubezpieczenia), nie mniejszym niż 
1.000.000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Umowa ubezpieczenia będzie obejmować cały okres realizacji przedmiotu 

umowy, a w przypadku jej wygaśnięcia w czasie realizacji umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia, zapewniając 

ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. 
3. Ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie czynności objęte umową z 

Zamawiającym. 

4. Określenie wymaganego przez Zamawiającego zakresu ubezpieczenia nie ma 
wpływu na zakres odpowiedzialności Wykonawcy.  

5. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa powyżej, niezwłocznie po podpisaniu umowy 

nie później niż przed przystąpieniem do robót, a następnie każdorazowo nie 
później, niż na 1 miesiąc przed upływem okresu ubezpieczenia. Wykonawca 
zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie 

umowy ubezpieczeniowej, załączając zaktualizowaną kopię polisy 
ubezpieczeniowej w terminie 7 dni po dokonaniu zmiany. 

6. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia OC na wskazanych powyżej warunkach lub nie 
przedstawienia dowodu jej zawarcia lub przedłużenia jej ważności Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego do zawarcia umowy ubezpieczenia OC we 
wskazanych powyżej warunkach na koszt Wykonawcy. 

 
Postanowienia końcowe   

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w  związku z niniejszą umową podlegają 
rozpoznaniu przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu, stanowiącego integralną 

część niniejszej umowy.   
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej 

umowy będzie kierowana na adresy Stron wskazane w niniejszej umowie ze 

skutkiem doręczenia, chyba że Strony powiadomią na piśmie pod rygorem 
nieważności o zmianie ww. adresu. 

5. Umowę sporządzono w 2-ch egzemplarzach , po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
Stron .  

 

  

Zamawiający        Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 



pieczęć oferenta 
 
 
 

Załącznik B 

do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia  

 

 

 

OFERTA 
Ja, niżej podpisany ____________________________, działając w imieniu i 

na rzecz___________________ ___________________________, w 
odpowiedzi na przetarg nieograniczony na Wykonanie remontów w 

budynkach zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ujeścisko” w zakresie: 
docieplenia ścian, remontów elewacji. 

składam niniejszą ofertę.  

Oferuję realizację robót budowlanych w cenach jak poniżej: 

1. Wykonanie docieplenia budynków 1 996m2  za 

.............................................................................zł netto 
Jednocześnie oświadczam , że zapoznałem się ze stanem technicznym oraz 

zakresem prac niezbędnych do zrealizowania zamówienia. 
Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez 30 dni, przy czym bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert i w razie 
wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym 
przez zamawiającego. 

 

1. Cena jednostkowa za docieplenie styropianem gr 20 cm. 
 

2. Cena jednostkowa za naprawę tynku bez docieplenia. 
 

3. Cena jednostkowa za wykonanie obróbek blacharskich. 
 

4. Cena jednostkowa za wymianę rynien i rur spustowych.  
 

 
 

 
 

............................................................ 
Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela 

 

 
 

 
 



Załącznik C 

do specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia  
 

 
pieczęć oferenta 

 

Oświadczenie 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na 
Wykonanie remontów w budynkach zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej 

,,Ujeścisko” w zakresie: docieplenia ścian, że reprezentowana przez mnie 
firma, tj. ____________________________________________ 

 spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Na dowód powyższego do oferty załączam następujące dokumenty: 

 
1) ___________________________________________________ 

2) ___________________________________________________ 

3) ___________________________________________________ 

4) ___________________________________________________ 

5) ___________________________________________________ 

6) ___________________________________________________ 

7) ___________________________________________________ 

8) ___________________________________________________ 

 
     ______________ , dnia _______________       

  
 

 
 

 
 .......................................................... 
 Podpis i pieczęć  upoważnionego przedstawiciela 

 

 
 
 

 
 



 
Załącznik D 

do specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia  
………………………………….. 
pieczęć oferenta 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 
TRZECH LAT ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

L. 

p. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

Całkowita 

wartość 

zamówienia* 

 

Data 

wykonania 

 

Miejsce wykonania 

     

 

               

 

     

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

                                                                      Podpis i pieczęć  upoważnionego przedstawiciela 
 
 
 

* przez całkowitą wartość zamówienia należy rozumieć wynagrodzenie brutto, jakie 

otrzymał Wykonawca za cały okres obowiązywania umowy.  

 
 

 
 
 
 



Załącznik E 

do specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia  
pieczęć oferenta 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU  

 

 
Ja, niżej podpisany ____________________________, działając w imieniu i 

na rzecz ___________________ ___________________________, w 

odpowiedzi na przetarg nieograniczony na Wykonanie remontów w 
budynkach zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ujeścisko” w zakresie: 

docieplenia ścian, remontów elewacji. 
oświadczam, iż średnie zatrudnienie z ostatnich 12 miesięcy wyliczone na 

podstawie liczby pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń lub podpisanych 
umów wyniosło: 

 
- ………………………….pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń 

 
 

 
 

 

 
 

............................................................ 
Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik F 
Przemyska 8                                                                                                                         Przemyska 12 
 
 
 



Zamojska 15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciechanowska 7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Koszalińska 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Gorzowska 1 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gorzowska 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Radomska 3 

 
 


