
Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZP/ 192 /13 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„ Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku   Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim”  

 

1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. PIOTRKÓW  TRYB. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

  

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów : 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczamy(y) że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ  dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień 

            do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetarg nieograniczony” za cenę : 

 

CENA …....................zł netto + 8% VAT = …..............................................zł brutto( słownie złotych 

brutto ….................................................................................................................) 

   

4) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert, 

5) akceptuję (my) bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ, 

6)zobowiązuję się do  udziela gwarancji na roboty budowlane minimum 3 lata.  



7)w przypadku uznania mojej ( naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my)    

          się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego, 

    8) składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia ,  

       9) nie uczestniczę (my) jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu   

             udzielenia niniejszego zamówienia,  

     10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień   

           publicznych( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ), żadne z informacji zawartych w   

           ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   

           nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę   

          przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku  

          z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom   

         postępowania : 

 

L.P. Oznaczenie rodzaju ( nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie ( wyrażone cyfrą ) 

  Od Do 

    

 

 

11) nie zamierzam (y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia. 

 

 

 

 

Oferta została złożona na …......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

5. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) 

wykonawcy (ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                



 

                                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ 

ZP  / 192  /13 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU W  

POSTĘPOWANIU 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„ Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku  Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim”  
DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

II. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

III. Oświadczam(y) że: 

Stosownie do treści  art 22 ust 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.z 2013r.,poz. 907 z późn.zm.): 

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

„ Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku  Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim”  

I. Zamawiający: 

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (my) potencjałem technicznym, 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiamy pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia; 

3. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia ; 

4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podst. 

przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 -ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. 

 

IV. Podpis (y) ; 

 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów 

     

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

                                                                                                               ZP/192 /13 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU  Z  

POSTĘPOWANIA 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„ Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku  Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim” 
1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

3. Oświadczam(y), że:  

I. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013r.,poz. 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:  

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania;  

2) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 

nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 

najmniej 5% wartości umowy;  

3) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, 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;  

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, 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;  



7) spółki partnerskie, 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 przeciwko środowisku, 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;  

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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;  

9) osoby prawne, 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 przeciwko środowisku, 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;  

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

11)Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz U. poz.769) – przez okres 1 roku 

od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

12)Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną 

lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 

urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanego za  przestępstwo, o którym mowa w art. 9 

lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

II. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013r.,poz. 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:  

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali 

się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych 

Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, 

którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub terminie, o 

którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;  

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i 

konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm 5), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące powiązania nie prowadzą do zachowania 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

4. Podpis (y) ; 

 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

                                                                                                               ZP/  192  /13 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM  PODATKÓW, 

OPŁAT ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„ Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim” 
1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   
 

3.W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że nie zalegam/ nie zalegamy w 

płatnościach wobec ZUS / KRUS, Urzędu Skarbowego i Gminy. 

 

4. Podpis (y) ; 

 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                                                                             ZP/ 192/13 

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„ Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku  Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim” 
DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

3.Oświadczam(y) że: 

wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co 

najmniej trzy zamówienia o podobnym charakterze z niniejszym zamówieniem i wartości nie 

mniejszej niż cena brutto złożonej oferty 

Nazwa i adres 

zamawiającego 

Wartość 

zamówienia 

wykonanego przez 

Wykonawcę 

Miejsce 

wykonania 

zamówienia oraz 

zakres 

zamówienia 

                   Czas realizacji 

początek-                       koniec 

miesiąc                          miesiąc 

rok                                  rok 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Załączam(y) dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli 

zamówień ( referencje) 

4. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) 

wykonawcy (ów) 

Nazwisko i imię 

oraz podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 



                                                                                                                       

                                                                                                                       Załącznik nr 6 do SIWZ 

                                                                                                                             ZP/192  /13 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, i które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„ Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku  Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim” 
1. Zamawiający: 

DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. PIOTRKÓW  TRYB. 

woj. łódzkie 

 

2. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam(y) że: 

do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby : 

L.P. Nazwisko i imię Rola w realizacji 

zamówienia 

Nr uprawnień 

budowlanych 

Kwalifikacje ( 

doświadczenie ) 

     

     

 

 

 

3. Podpis (y) ; 

 

L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) 

wykonawcy (ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

                                                                                                             ZP/192  /13 

 

 OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„ Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku  Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim” 
DOM  POMOCY  SPOLECZNEJ 

W  PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Żwirki 5/7 

97 300 PIOTRKÓW  TRYB. 

pow. Piotrków Tryb. 

woj. łódzkie 

II. Wykonawca : 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

 

L.P. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

   

 

3. oświadczamy, że 
5. * nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych , 
6. * należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą 
listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 
 

 

4. Podpis (y) ; 

 
L.P. Miejscowość i data Nazwa(y) wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię oraz 

podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć (cie) 

wykonawcy (ów) 

 

 

    

 

 - niepotrzebne skreślić. 
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 



                                                                                                                      

 

                                                                                                                      Załącznik nr 8 do SIWZ 

                                                                                                                                        ZP/192/13 

WZÓR 

 

UMOWA NR …..........................  
 

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu …...........2013r. pomiędzy następującymi Stronami:  

 

Domem Pomocy Społecznej  

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Żwirki 5/7  

 

reprezentowanym przez :  

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej – Violettę Bielawską  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a  

 

firmą ….....................................................................................  

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

działającą na podstawie ….....................................................  

reprezentowana przez :  

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

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.  

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została  

zawarta umowa o następującej treści.  

 

§ 1  

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z  

realizacją zadania „ Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku  Domu Pomocy 

Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz oferta złożoną w trybie przetargu nieograniczonego , które stanowią integralną 

część umowy.  

 

§ 2  

 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na : .......................................  

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 16 grudnia 2013r. 

3. Realizacja robót odbywać się będzie w obiekcie w godzinach  6.ºº do  18ºº i nie będzie zakłócać 

normalnej pracy DPS. 

 

§ 3 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy.  

 

§ 4  

 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :  

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

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

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …...........................................................  



zam............................................., posiadającego uprawnienia budowlane nr. ….......................... 

 

§ 5  

 

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od  

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne  

materiały, odpady i śmieci..  

2.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez 

jego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego. Wykonawca  

w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje 

koszty spowodowanych strat. 

3. Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. 
4. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu  

w terminie do dnia zakończenia robót.  

 

§ 6  

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów 

budowlanych. 

2.Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o 

gotowości danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru. 

3.Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie 

do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony 

zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. 

Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie 

dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin, oceny wizualnej oraz 

ewentualnie niezbędnych pomiarów i prób. 

4.Do odbioru robót będą wymagane: certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów, karty 

gwarancyjne. 

 

§ 7  

 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w  

szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.  

 

§ 8  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych  

do obrotu i stosowania w budownictwie oraz  być zgodne ze SIWZ i załączoną ofertą. 

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości 

właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami 

potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty). 

4.Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu 

robót. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw 

Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić 

właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce robót na własny 

koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi 

utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa. 

5.Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów. 



6. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie 

spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów. 

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową obowiązującymi 

przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

 

§ 9  

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe przyjęte na podstawie oferty przedłożonej w przetargu  

nieograniczonym, wyraża się kwotą …...................zł netto + VAT. Wynagrodzenie wynosi brutto 

…................zł ( słownie :...................................................................................................).  

3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi  po protokolarnym odbiorze robót i na 

podstawie faktury   w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury na konto wskazane w fakturze.  

 

§ 10  

 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach :  

a. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne :  

– za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  

wymienionego w § 9 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.  

– za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w  

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 2 za każdy dzień  

opóźnienia liczony do dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

– za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 9 ust. 2.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia ryczałtowego za  

wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 2. 

 

§ 11 

 

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu : 

a) działania siły wyższej, 

b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

 

§ 12  

 

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się 

uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich 

zinwentaryzowaniu. 

 

§ 13  

 

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru na trzy dni przed datą 

odbioru. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający 

przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad i usterek. 



3. O fakcie usunięcia wad i usterek  Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. 

4. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczane na usunięcie 

usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia 

Zamawiający może : 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu. 

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.      

 

 

§ 14  

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji : 

 na wykonane roboty budowlane minimum 3 lata licząc od daty odbioru 

    

 

§ 15  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących  

działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak  

również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji  

wykonywania umowy mógł się zetknąć.  

 

 

 

§ 16  

 

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do  

eksploatacji.  

 

 

 

§ 17  

 

W terminie 30 dni przed upływem ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd 

techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad w okresie gwarancji.  

 

 

§ 18  

 

Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod  

rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 19  

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz  

ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd  

właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

§ 20  



 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2  

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                 WYKONAWCA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


