
Załącznik nr 1  
OFERTA WYKONAWCY na: 

„Rozbiórka oficyny przy al. NMP 36 w Częstochowie  
wraz z remontem ścian sąsiednich budynków” 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO  

 
Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu …………………………………………………………………………………………… 
 
Nr faksu ……………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Nr NIP ……………………………………………………………………………………………… 
 
Nr REGON …………………………………………………………………………………………… 
Pełnomocnik (jeśli dotyczy): 

□ do reprezentowania w postępowaniu  
□ do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
     udzielenie zamówienia (w przypadku składania oferty wspólnej) 

 
Firma, adres, NIP, nr telefonu i faks / Nazwisko, imię, stanowisko, nr telefonu i faks (niepotrzebne skreślić) 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Zakres:   □ do reprezentowania w postępowaniu 
               □ do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy 
Ustanowiony na podstawie pełnomocnictwa nr …………………………z dnia ………………….. 
 
Pełnomocnictwo dołączono w: 
               □ oryginale 
               □ kopii potwierdzonej notarialnie 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie  
Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa 

 
1. Oferujemy wykonanie  zamówienia w zakresie objętym  Specyfikacją  istotnych  warunków  

zamówienia      i oświadczamy, że oferowana poniżej cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia: 

 
Cena netto ……………………………………zł 
 
słownie………………………………………………………………………………………zł 
 
podatek VAT ………………………………zł 
 
słownie………………………………………………………………………………………zł 
 
Cena  brutto …………………………………...zł (C) 

 
słownie………………………………………………………………………………………zł 



 
 

Oferowana powyżej cena ryczałtowa jest sumą cen za: 
a) roboty rozbiórkowe określone w pkt III.1.1) SIWZ: 

 
Cena netto ……………………………………zł 
 
słownie………………………………………………………………………………………zł 
 
podatek VAT ( 23% ) ………………………………zł 
 
słownie………………………………………………………………………………………zł 
 
Cena  brutto …………………………………...zł 

 
słownie………………………………………………………………………………………zł 

 
b) roboty remontowe określone w pkt III.1.2) SIWZ: 

 
Cena netto ……………………………………zł 
 
słownie………………………………………………………………………………………zł 
 
podatek VAT ( 8% ) ………………………………zł 
 
słownie………………………………………………………………………………………zł 
 
Cena  brutto …………………………………...zł 

 
słownie………………………………………………………………………………………zł 

 
2. Udzielamy …….. miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonywane roboty remontowe (G). 

3. Zaświadczamy,  że: 

a) przedstawiony  zakres robót zrealizujemy  w  terminie określonym tj. do 45 dni od daty podpisania 
umowy,  

b) warunki płatności – zgodnie z  projektem umowy stanowiącym  załącznik nr 6  do SIWZ, 
c) zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ. 

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

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty 
(w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia). 

 
5. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia. 
 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu do składania ofert. 

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

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  w przypadku  wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i  terminie wyznaczonym przez   Zamawiającego. 

 
8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
9. Wadium zostało wniesione: 

 
w dniu ………………  w formie............................................................................................. 



 
 

Zwrotu wadium należy dokonać na konto: 
 

Nazwa banku  ………………………………. ……………………………………………………… 
 

Nr konta          ……………………………………………………………………… 
Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w następujących 
przypadkach: 1) gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, 2) jeżeli  w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożymy 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji  
o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazimy zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania złożonej przez nas oferty jako 
najkorzystniejszej. 

10.  Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, zatrudnimy  
co najmniej 1 osobę bezrobotną, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt IX specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (klauzula społeczna) oraz w terminie do 10 dni od daty zawarcia 
umowy na przedmiot zamówienia przedłożymy zamawiającemu zgłoszenie oferty pracy przedstawione 
Powiatowemu Urzędowi Pracy, odpisy skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy do 
pracodawcy oraz umowy o pracę. 

11. Zamówienie zamierzamy wykonać sami / z udziałem podwykonawców* (niepotrzebne skreślić): 
 

    a) w części dotyczącej ................................................... 
 
    b) w części dotyczącej ................................................... 

 
12. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z kosztorysami ofertowymi                     

i wszystkimi załącznikami, składają się z  kolejno zszytych i ponumerowanych stron  od nr .… do  
nr… 

 
13. W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralna część niniejszej 

oferty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

2) wykaz wykonanych robót -     ……… sztuk 

3) dowody* potwierdzające wykonanie robót lub referencje*(niepotrzebne skreślić)  -     ……… sztuk 

4) wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia -     ……… sztuk 

5) polisa* oraz dowód jej opłacenia*(niepotrzebne skreślić) -    ……… sztuk 

6) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia -     ……… sztuk 

7) wydruk z CEIDG */ KRS (wydruk/kserokopia) *(niepotrzebne skreślić)   

8) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  -     ……… sztuk 

9) zaświadczenie z ZUS -     ……… sztuk 

10) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej-     ……… sztuk 

11) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej (załączyć jeżeli dotyczy)  -     ……… sztuk 

12) dowód wniesienia wadium  -     ……… sztuk 

13) ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

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

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
           woli w imieniu Wykonawcy 

 (pieczęć Wykonawcy)                             



 
 

 Załącznik nr 2 
 
 

………………………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie: 
 

„Rozbiórka oficyny przy al. NMP 36 w Częstochowie  
wraz z remontem ścian sąsiednich budynków” 

 
oświadczamy, że  spełniamy warunki o ubieganie się o zamówienie na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy 
Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015.2164), dotyczące: 
 
1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2)   posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................, dnia ....................           ..…..………………………………………………….. 

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
           woli w imieniu Wykonawcy 

 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 3 
 
 
 
 
………………………………………… 
     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

 
 

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT  
 

 
Lp. 

 
     Adres   
    Obiektu             

 

Zakres  robót Termin 
rozpoczęcia 

 i zakończenia 

Wartość 
robót 
netto 

Nazwa 
 inwestora 

 
      

      

 
 

     
 

      

      

      
 

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

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
           woli w imieniu Wykonawcy 

 (pieczęć Wykonawcy)       
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 4        
 

                                          
………………………………………… 
     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

          Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia określone  

w pkt. VIII. 1.1)c) SIWZ  
 

Lp. Imi ę i 
nazwisko, 

wykształcenie 

Rola w realizacji 
zamówienia  

Uprawnienia Podstawa 
dysponowania  1) 

 
1 

 
………………. 
 
………………. 
 
………………. 

 
kierownik  

robót 
 

tel. …………….. 

Uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń:               
1) Nr …………………….………… 
2) Data wydania…………………… 
3) Organ wydający zaświadczenie 
 

.…………………………………… 
3) Szczegółowy zakres zaświadczenia 
 
….…………………………………….. 
 

 

 
2 

 
………………. 
 
………………. 
 
………………. 

 
kierownik  

robót 
 

tel. …………….. 

Uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń:               
1) Nr …………………….………… 
2) Data wydania…………………… 
3) Organ wydający zaświadczenie 
 
.…………………………………… 
4) Szczegółowy zakres zaświadczenia 
 
….…………………………………….. 
 

 

 
1) przez podstawę dysponowania należy rozumieć podane formy dysponowania dana osobą (np. umowa o pracę, umowa  
zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji Wykonawcy  
 
UWAGA: Wykonawca którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, dostarczy Zamawiającemu 
przed podpisaniem umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię  uprawnień 
budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących 
kierownika/kierowników robót. 
 

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

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
           woli w imieniu Wykonawcy 

 (pieczęć Wykonawcy)               
 



 
 

Załącznik nr 5 
 
 
 
 
………………………………………… 
    (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Składając ofertę w trybie przetargu  nieograniczonego na zadanie:  
 
 

„Rozbiórka oficyny przy al. NMP 36 w Częstochowie  
wraz z remontem ścian sąsiednich budynków” 

 
 

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015.2164). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................, dnia ....................           ..…..………………………………………………….. 

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
           woli w imieniu Wykonawcy 

 (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
                                                                                                       



 
 

            Załącznik nr 6 

UMOWA  NR  . . . . . . 

zawarta w ................................., dnia ……………………………. pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 
Częstochowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym 
w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000131961, NIP 573-
23-01-100  REGON 151405607 o kapitale zakładowym 14 109 500,00 zł   

reprezentowaną przez: 

1. . . . . . .  

2. . . . . . .  

zwanym dalej „Zamawiaj ącym” , 

a: ………………………………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowanym przez: 

1. . . . . . . 

2. . . . . . . 

zwanym dalej „Wykonawcą” . 

Strony zawierają niniejszą umowę („umowa”) w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod numerem ………………….. w dniu . . . . . . . . . .  na: 

„Rozbiórka oficyny przy al. NMP 36 w Częstochowie wraz z remontem ścian sąsiednich budynków” 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY  

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania rozbiórki oficyny przy al. NMP 36          
w Częstochowie wraz z remontem ścian sąsiednich budynków, t.j.: 
1)  rozbiórka oficyny-budynku mieszkalnego nr 1,  
2) wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie n/w ścian sąsiednich budynków mieszkalnych: 

a)  ściana północna budynku frontowego al. NMP 36/38, 
      b)  ściana szczytowa budynku frontowego al. NMP 34, 

c)  ściana oficyny środkowej al. NMP 334, 
d)  ściana zachodnia oficyny zachodniej al. NMP 34. 

5. Zakres rzeczowy robót wskazany jest w załącznikach nr 7, 8 i 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia („SIWZ”).  

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie i umiejętności oraz 

kwalifikacje zawodowe pozwalające na jej wykonanie z zachowaniem szczególnej staranności 
wymaganej od profesjonalisty; 

2) posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i zaświadczenia, niezbędne i wymagane przez prawo do 
wykonywania robót; 

3) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość zawarcia czy wykonania 
umowy. 

 
§ 2. 

TERMINY WYKONANIA ROBÓT  
Termin  wykonania  robót  ustala  się  następująco : 

1) rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy, 
2) zakończenie  robót: do 45 dni od daty podpisania umowy.   

 
 
 



 
 

§ 3. 
WYKONANIE UMOWY  

Zapis § 3 w przypadku nie angażowania podwykonawców przez Wykonawcę 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z dostarczoną dokumentacją, 
wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP  
i przepisami przeciwpożarowymi oraz prawidłowo zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzenia robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) naprawienie na swój koszt powstałych uszkodzeń po wykonanych robotach, 
2) gromadzenie i sukcesywny wywóz odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót własnym staraniem 

i na własny koszt oraz niezwłocznego posprzątania miejsc, w których prowadzone były roboty, 
3) zapewnienie, z uwagi na przepisy BHP, odpowiedniego kontenerowego WC dla pracowników, 
4) wyposażenia swoich pracowników w identyfikatory, które powinny być przez nich okazane przez cały czas 

wykonywania danej pracy, 
5) potwierdzanie wykonania powyższych czynności w protokole odbioru robót, 
6) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji danego zadania, 
7) każdorazowe udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac oraz 

udostępnianie dokumentów rozliczeń za wykonane roboty. 
3. W ramach umowy i wynagrodzenia za jej wykonanie Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zastosowania materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego dopuszczonych do powszechnego 
stosowania w budownictwie i posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa. Dopuszcza się 
zastosowanie ujętych w ofercie innych materiałów i urządzeń niż podane pod warunkiem zapewnienia nie 
gorszych parametrów niż określone w specyfikacji, jak również złożenia dla tych materiałów  
i urządzeń stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania  
w budownictwie), dokonywanie zmian materiałowych na równoważne materiały budowlane, posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, 

2) dołączenia do odbioru robót wymaganych protokołów o ile zlecony zakres  prac tego wymagał. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu  budowy zgodnie    
     z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Wszelkie skargi osób trzecich dotyczące wykonywanych robót będą kierowane bezpośrednio do      

Wykonawcy celem ich załatwienia. Za wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem  
robót odpowiada Wykonawca. 

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu robót, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie, 
4) niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych związanych z realizacją zadania. 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 PLN. Kopia polisy, ogólne 
warunki ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki stanowią załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej umowy, utrzymywać ubezpieczenie, o którym 
mowa w zdaniu powyższym, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wskazana w zdaniu poprzedzającym  
i każdorazowo,  na co najmniej 14 dni przed upływem okresu obowiązywania danej umowy ubezpieczenia, 
zawierać umowę ubezpieczenia na kolejny okres, orazw tym terminie przekazywać Zamawiającemu kopię 
polis ubezpieczeniowych, Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki na poszczególne, 
kolejne okresy ubezpieczenia. 

Zapis § 3 w przypadku angażowania podwykonawców przez Wykonawcę 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z dostarczoną dokumentacją, 
wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP  
i przepisami przeciwpożarowymi oraz prawidłowo zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzenia robót. 
Zobowiązania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) naprawienie na swój koszt powstałych uszkodzeń po wykonanych robotach, 
2) gromadzenie i sukcesywny wywóz odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót własnym 

staraniem i na własny koszt oraz niezwłocznego posprzątania miejsc, w których prowadzone były roboty, 
3) zapewnienie, z uwagi na przepisy BHP, odpowiedniego kontenerowego WC dla pracowników, 



 
 

4) wyposażenia swoich pracowników w identyfikatory, które powinny być przez nich okazane przez cały 
czas wykonywania danej pracy, 

5) potwierdzanie wykonania powyższych czynności w protokole odbioru robót, 
6) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji danego zadania, 
7) każdorazowe udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac oraz 

udostępnianie dokumentów rozliczeń za wykonane roboty. 
3.  W ramach umowy i wynagrodzenia za jej wykonanie Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego dopuszczonych do powszechnego stosowania w 
budownictwie i posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa. Dopuszcza się zastosowanie ujętych w 
ofercie innych materiałów i urządzeń niż podane pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów niż 
określone w specyfikacji, jak również złożenia dla tych materiałów i urządzeń stosownych dokumentów 
(atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie), dokonywanie zmian materiałowych na 
równoważne materiały budowlane, posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, 

4.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu  budowy zgodnie  
      z obowiązującymi przepisami prawa. 
5.  Wszelkie skargi osób trzecich dotyczące wykonywanych robót będą kierowane bezpośrednio do      

Wykonawcy celem ich załatwienia. Za wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z  wykonywaniem 
robót odpowiada Wykonawca. 

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu robót, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie,  
4) niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych związanych z realizacją zadania. 

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 PLN. Kopia polisy, ogólne 
warunki ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki stanowią załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej umowy, utrzymywać ubezpieczenie, o którym 
mowa w zdaniu powyższym, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wskazana w zdaniu poprzedzającym  
i każdorazowo, na co najmniej 14 dni przed upływem okresu obowiązywania danej umowy ubezpieczenia, 
zawierać umowę ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie przekazywać Zamawiającemu kopię 
polis ubezpieczeniowych, Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki na 
poszczególne, kolejne okresy ubezpieczenia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo     o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                         
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej przedłożenia Zamawiającemu uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.  

11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni 
od daty jej przedłożenia Zamawiającemu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w przypadku planowania wprowadzenia zmian        
w umowie o podwykonawstwo przedstawia Zamawiającemu projekt zmiany umowy. Punkty 9, 10 i 11 
stosuje się odpowiednio.  

13. Zasady określone w punktach 9-12 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów z dalszymi 
podwykonawcami. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz poświadczoną za 
zgodność z oryginałem każdorazową zmianę tej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi,               
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 
% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów                 
o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

 
 
 
 
 



 
 

§ 4. 
MATERIAŁY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty przy użyciu narzędzi i materiałów własnych. 
2. Materiały użyte do wykonania robót powinny odpowiadać jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz 

powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty oraz odpowiadać kryteriom technicznym 
określonym w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazowe żądanie Zamawiającego przekazać dokumenty potwierdzające 
spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu do wglądu. 

 
§ 5. 

ODBIORY 
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy,  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru.  

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty 
zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy. 

3. Odbiorowi podlegać będą tylko roboty wykonane z należytą starannością, sztuką budowlaną, 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, oraz uzgodnioną z Zamawiającym technologią ich 
wykonania. 

4. Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy gdy Komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek                
w przedmiocie odbioru. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny 
przedstawiciel Wykonawcy. 

5. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odstąpi od odbioru do czasu 
usunięcia tych wad. Ustala się termin usunięcia wad na 2 dni robocze. Po usunięciu wad, strony mogą 
przystąpić do odbioru robót. Wyznaczenie terminu do usunięcia wad przekraczającego termin zakończenia 
robót, nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do kary umownej za zwłokę w wykonaniu danej roboty. 

6. Dokonanie odbioru dokumentował będzie protokół odbioru podpisany przynajmniej przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

 
§ 6. 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO ZAPŁATY 
Zapis § 6 w przypadku nie angażowania podwykonawców przez Wykonawcę 
1. Na podstawie przedstawionej oferty strony ustalają ryczałtową wartość wykonania przedmiotu umowy na 

kwotę w wysokości złotych : … netto (słownie złotych : … zł …/100 netto), powiększoną  
o należny podatek VAT, tj. złotych : … brutto (słownie złotych : … zł …/100 brutto).  

2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
wynikające wprost z przedmiaru wykonania przedmiotu umowy, jak również nie ujęte w przedmiarze  
a niezbędne do wykonania zadania tj. wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, zagospodarowanie 
placu budowy, ewentualne koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, 
dozorowanie budowy) wykonanie niezbędnych rusztowań, stępli, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego 
i inne niezbędne czynności oraz materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia  
i nie może ulec zmianie.  

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostaje niezmienna w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
za wyjątkiem urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych (w tym zmiany podatku VAT). 

4. Roboty zostaną rozliczone fakturą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru robót na podstawie 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dopisać na fakturze nr umowy, na podstawie której została wykonana 
robota.   

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej „TBS” ul. POW 24, 42-200 Częstochowa, pok. nr 4. 

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy pokrywa Wykonawca we własnym zakresie.  
8. W szczególności w koszty pośrednie wkalkulowane są: 

1) koszt transportu; 
2) koszt magazynowania i przechowywania materiałów i sprzętu. 

9. Wierzytelności należne Wykonawcy na podstawie umowy nie mogą być przedmiotem przelewu/cesji. 
 
 
 
 



 
 

Zapis § 6 w przypadku angażowania podwykonawców przez Wykonawcę 
1. Na podstawie przedstawionej oferty strony ustalają ryczałtową wartość wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawcy na kwotę w wysokości złotych : … netto (słownie złotych : … zł …/100 netto), powiększoną  
o należny podatek VAT, tj. złotych : … brutto (słownie złotych : … zł …/100 brutto).  

2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
wynikające wprost z przedmiaru wykonania przedmiotu umowy, jak również nie ujęte w przedmiarze  
a niezbędne do wykonania zadania tj. wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, zagospodarowanie 
placu budowy, ewentualne koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, 
dozorowanie budowy) wykonanie niezbędnych rusztowań, stempli, doprowadzenia terenu do stanu 
pierwotnego i inne niezbędne czynności oraz materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia i nie 
może ulec zmianie.  

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostaje niezmienna w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
za wyjątkiem urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych (w tym zmiany podatku VAT). 

4. Roboty zostaną rozliczone fakturą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru robót na podstawie 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dopisać na fakturze nr umowy, na podstawie której została wykonana 
robota.   

6. Wynagrodzenie będzie Wykonawcy w terminie do 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” ul. POW 24, 42-200 Częstochowa, pok. nr 4. 

7. Termin zapłaty za roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                     
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy pokrywa Wykonawca we własnym zakresie.  
9. W szczególności w koszty pośrednie wkalkulowane są: 

1) koszt transportu, 
2) koszt magazynowania i przechowywania materiałów i sprzętu. 

10. Wierzytelności należne Wykonawcy na podstawie umowy nie mogą być przedmiotem przelewu/cesji. 
 

§ 7. 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
(„zabezpieczenie”) w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 
umowy. 

2. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. 

Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana będzie w sposób pozwalający zachować ciągłość zabezpieczenia  
i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi i gwarancji. 
5. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% (siedemdziesiąt procent) kwoty 

zabezpieczenia, zostanie zwolniona i zwrócona Wykonawcy w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia 
wykonania zamówienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała 
część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi 
udzielonej na wykonane roboty. Zwolnienie kwoty zabezpieczenia następuje po uprzednim potrąceniu 
należnych Zamawiającemu kwot z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
§ 8. 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 
1. Wykonawca zapewnia, że roboty wykonane w ramach umowy oraz materiały użyte do ich wykonania nie 

będą posiadały wad zmniejszających ich wartość lub uniemożliwiających użytkowanie budynków, na których 
były prowadzone, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela … miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonane roboty remontowe, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Rękojmia za wady oraz gwarancja obejmuje również materiały 
użyte do wykonania danej roboty. Okres rękojmi oraz gwarancji dla naprawianego elementu ulega 
wydłużeniu o czas usuwania usterki lub jego naprawy. 

3. Na okoliczność ujawnienia się wady Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny, w terminie do 30 dni od 
daty ujawnienia wady, zawierający opis ujawnionej wady, warunków eksploatacyjnych, w których wada się 
ujawniła wraz z żądaniem wobec Wykonawcy co do sposobu spełnienia roszczenia reklamacyjnego  
i przekazuje go niezwłocznie Wykonawcy. 



 
 

4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia 
otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady, a do usunięcia wady w terminie 3 dni, licząc od dnia 
rozpatrzenia reklamacji, chyba że strony ustalą inny termin na piśmie. 

5. W przypadku gdy wada uniemożliwia prawidłowe korzystanie z  lokali i budynków (w szczególności, gdy 
zagraża to zdrowiu mieszkańców) rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie (w ciągu 3 dni 
kalendarzowych), a usunięcie wady w ciągu 2 dni kalendarzowych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji.  
O charakterze wady decyduje Zamawiający. 

6. W przypadku wymiany elementów użytych do robót na nowe wolne od wad, termin rękojmi biegnie na nowo 
od dnia zamontowania nowego elementu, co potwierdzone powinno być stosownym protokołem odbioru. 

7. Wszelkie roszczenia mieszkańców, wynikające z wadliwego wykonania robót w okresie objętym rękojmią 
obciążają Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, również po zakończeniu umowy, wszelkie 
dokumenty umożliwiające Zamawiającemu dochodzenie roszczeń z gwarancji od osób trzecich.  

 
§ 9. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku nie ma 
zastosowania postanowienie § 10 ust. 2 umowy; 

2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji; 
3) Wykonawca dokonał jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem, które może utrudniać lub uniemożliwiać 

ewentualne zaspokojenie wierzyciela; 
4) Wykonawca przystąpi do likwidacji firmy; 
5) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót bez uzasadnionej przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania ze strony Zamawiającego; 
6) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie; 
7) roboty wykonywane przez Wykonawcę lub zastosowane do ich wykonania materiały nie odpowiadają 

jakości, do jakiej zobowiązał się umową; 
8) w każdym przypadku zwłoki w wykonaniu danej roboty, dłuższej niż 30 (trzydzieści) dni od ustalonego 

umową lub uzgodnionym przez strony terminie ich wykonania; 
9) w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści dni) dni od dnia 
zaistnienia lub powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia przez Zamawiającego i wymaga zachowania 
formy pisemnej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają następujących czynności: 
      1)  w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy 
            protokół inwentaryzacyjny robót, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym i na koszt tej Strony,  
     z winy której nastąpiło odstąpienie; 
3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robót wszystkie rzeczy należące do niego i uporządkuje  
      miejsce, w którym roboty były prowadzone, w terminie 7 (siedem) dni od odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku nie wywiązania się lub uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych                        
w ust. 3 Zamawiający może dokonać stosownych czynności we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 
jest zwrócić Zamawiającemu poniesione dla wykonania tych czynności wydatki. 

 
§ 10. 

KLAUZULA SPOŁECZNA 
1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby wśród osób 

bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia była zatrudniona co najmniej 1 osoba bezrobotna 
na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)  lub na 
podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ 
zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa 
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyżej wskazana osoba powinna być 
zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty od daty zawarcia umowy, w pełnym wymiarze 
czasu pracy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 

 
 
 
 



 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt IX. 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia– klauzula społeczna – w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
od daty zawarcia umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały okres trwania 
umowy; 

2) przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia oferty pracy przedstawionych Powiatowemu Urzędowi Pracy, 
odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do pracodawcy oraz umowy  
o pracę - w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy bezrobotnego), 
Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego  
w terminie do 10 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym.  

4. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania 
w/w osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie obowiązany niezwłocznie udokumentować fakt 
zatrudniania w/w osoby. 

5. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez 
Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu 
kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc bezpośrednio 
poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za 
każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, chyba że 
Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy albo 
odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany 
brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane 
zamówienie i w okresie jego realizacji. 

 
§ 11. 

KARY UMOWNE 
Zapis § 11 w przypadku nie angażowania podwykonawców przez Wykonawcę:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót (określonego w § 2 pkt 2 Umowy) 
w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa        
w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, chyba że Wykonawca odpowiednio wcześniej uzyska pisemną 
zgodę Zamawiającego na zakończenie robót w późniejszym terminie, 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
określonych w § 9 ust. 1 pkt 2-8 w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto  
(z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

3) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów do rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5 
w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 4 
i 5 umowy, 

4) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 8 ust. 4                                                                                                                                                            
w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa     
w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady, 

5) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 8  ust. 5 w wysokości 
0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z postanowień niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                
w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego  
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
 
Zapis § 11 w przypadku angażowania podwykonawców przez Wykonawcę: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót (określonego w § 2 pkt 2 Umowy) 
w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa        



 
 

w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, chyba że Wykonawca odpowiednio wcześniej uzyska 
pisemną zgodę Zamawiającego na zakończenie robót w późniejszym terminie, 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
określonych w § 9 ust. 1 pkt 2-8 w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto  
(z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

3) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów do rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w § 8   ust. 4  
i 5 w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa  
w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 8   
ust. 4 i 5 umowy, 

4) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 8  ust. 4  w wysokości 
0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady, 

5) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 8  ust. 5 w wysokości 
0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady. 

6) za każdą nieterminową zapłatę lub braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy; 

7) za nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokości 3.000 zł (trzy 
tysiące złotych); 

8) za nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych); 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3.000 zł (trzy 
tysiące złotych), w przypadku zgłoszenia co do terminu zapłaty zastrzeżeń lub sprzeciwu przez 
Zamawiającego. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z postanowień niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
 

§ 12. 
WYKONANIE ZAST ĘPCZE 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę roboty zleconej przez Zamawiającego lub w przypadku zwłoki w 
usunięciu wad lub w przypadku ich nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, może zachowując roszczenie o naprawienie 
szkody, zlecić wykonanie zastępcze niewykonanej lub wadliwie wykonanej roboty osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

§ 13. 
NADZÓR 

1. Nadzór nad realizacją robót ze strony Zamawiającego pełnić będzie inspektor. . . . . . . . …………………….. 
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie Pana/i. . . . . . …………….., który/a przyjmuje na siebie 

obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. 

 
§ 14. 

TAJEMNICA PRZEDSI ĘBIORSTWA 
1. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po zakończeniu okresu jej 

obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  i danych  
o charakterze poufnym związanych z działalnością prowadzoną przez drugą Stronę umowy, uzyskanych w 
toku realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę lub jest przez nią 
niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa). 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy także 
informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron i o warunkach tej współpracy.  

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wiąże Stronę 
w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia informacji chyba, że informacja stanowiąca 
tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:  
1) stała się uprzednio powszechnie znana lub  



 
 

2) Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie, a wynikający                 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia informacji uprawnionemu 
organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawnych lub 

3) została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia przez drugą Stronę lub  
4) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.  

4. Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia bezpiecznego 
przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony, co najmniej  w zakresie 
środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony własnych informacji, danych i dokumentów o analogicznym 
charakterze.  

5. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej informacji lub 
danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.  

6. Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron drugiej Stronie  
w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że w chwili przekazania Strona 
przekazująca określi odmienny od określonego wyżej charakter takiej informacji, danych czy dokumentu. 

 
§ 15. 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Wykonawca  nie może zlecić osobom trzecim wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności (przelew wierzytelności) 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (zakaz cesji). Przelewowi nie podlegają również 
należności uboczne związane z należnością główną.  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu,  
e-maila. Zamawiający w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się następującymi danymi 
teleadresowymi: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, tel.: 034 368-24-61, nr fax.: 
034/ 365-12-90, e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl  
WYKONAWCA,  w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się następującymi danymi 
teleadresowymi – adres………………………………………………………….., tel. ……………………, 
fax……………………., e-mail……………………………………………….  
Do chwili doręczenia jednej ze stron informacji o zmianie danych  teleadresowych drugiej strony (nr telefonu, 
nr faksu, e-maila), informacje przekazane na  poprzednie dane teleadresowe będą uważane za doręczone. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy. 

6. Integralną część umowy stanowią: 
1) oferta Wykonawcy z dnia …………. - załącznik nr 1, 
2) Kopia polisy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC oraz dowodem opłacenia składki - załącznik nr 2, 
3) SIWZ wraz z załącznikami nr 7, 8, 9, 10 - załącznik nr 3. 

7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                        WYKONAWCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sporządzający zgodnie           sprawdzający 
z zatwierdzonym wzorem  

 



 
 

                Załącznik nr 11 
 

………………………………………… 
     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie: 
 
 

„Rozbiórka oficyny przy al. NMP 36 w Częstochowie  
wraz z remontem ścian sąsiednich budynków” 

 
 
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
2015.2164) oświadczamy, że nie należymy / należymy * (niepotrzebne skreślić)  do grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 j.t. z późn. zm.), o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 
 
 
Uwaga: W przypadku przynależności do grupy należy dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej.  
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................, dnia ....................           ..…..………………………………………………….. 

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
           woli w imieniu Wykonawcy 

 (pieczęć Wykonawcy) 


