
 

 

Zał�cznik nr 1  
 

 
…………………………………………………             …………….…………, dn. ….……….. 
(Nazwa Wykonawcy, adres, NIP) 

 

…………………………………………………            
(nr telefonu) 

 

 ………………………………………………… 
(e-mail) 

 

OFERTA WYKONAWCY 

Odpowiadaj�c na zaproszenie do zło�enia ofert na :  

 

„Wykonanie opinii technicznej dotycz�cej ustalenia przyczyn wyst�powania zacieków         

w obr�bie płyty balkonowej pomi�dzy lokalami mieszkalnymi nr 39 i 42 w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Herberta 5 w Cz�stochowie”  

 

1. Oferuj� wykonanie  opinii technicznej w : 

 
Cenie netto ……………………………………zł 

 

Słownie………………………………………………………………………………zł 

 

Podatek VAT (23%)………………………………zł 

 

Cenie  brutto …………………………………..zł 

 
Słownie………………………………………………………………………………zł 

 

2. O�wiadczam, �e oferta cenowa  uwzgl�dnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zapoznałem si� z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnosz� do niego zastrze�e� oraz 

zdobyłem konieczne informacje potrzebne do wła�ciwego przygotowania oferty. 

 

3.  Wyra�am zgod� na 30-dniowy  termin płatno�ci, liczony od daty dostarczenia faktury. 

 

4. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletno�ci dostarczonej opinii lub  

w przypadku wniesienia do niej uwag i sugestii, zobowi�zuj� si� do usuni�cia 

nieprawidłowo�ci lub uwzgl�dnienia wniesionych przez Zamawiaj�cego uwag i sugestii, 

merytorycznego ustosunkowania si� do nich, w wyznaczonym przez Zamawiaj�cego 

terminie lecz nie dłu�szym ni� 10 dni. 

 

5. Zobowi�zuj� si� w przypadku wybrania mojej oferty do: 

1) zawarcia umowy z Zamawiaj�cym,  w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiaj�cego, 

2) sporz�dzenia opinii w 3 egzemplarzach w formie papierowej,  

1 egzemplarzu w formie elektronicznej PDF i 1 egzemplarzu w formie 

elektronicznej edytowalnej,  oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji na adres 

Zamawiaj�cego,  
3) �cisłej współpracy z Zamawiaj�cym w realizacji przedmiotu zamówienia, 

4) informowania Zamawiaj�cego o istotnych zmianach lub wyst�puj�cych utrudnieniach. 

 

6. O�wiadczam, �e akceptuj� zawarty w zaproszeniu projekt umowy  

i zobowi�zuj� si�  w przypadku  wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wy�ej 

wymienionych warunkach. 

 

 



 

 

7. O�wiadczam, �e wszystkie strony oferty, ł�cznie z wszystkimi zał�cznikami, składaj� si�       

z  kolejno zszytych i ponumerowanych stron  od nr ……… do  nr  ….. 

 

8. Zał�cznikami do niniejszego formularza oferty stanowi�cymi integraln� cz��� oferty s�: 

 

1)…………………………………………………. 

 

2) …………………………………………………. 

 

3) …………………………………………………. 

 

4) …………………………………………………. 

 

5) …………………………………………………. 

 

6) …………………………………………………. 

 

7) …………………………………………………. 

 

8) …………………………………………………. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ……………………………………… 
                                                                     Podpis  i piecz�� 

 



 

 

 

Zał�cznik nr 2 

 

 
…………………………………………………             …………….…………, dn. ….………..  
                (piecz�� Wykonawcy) 

 

 

 

Wykaz usług o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia 
 

 
L.p. Termin 

wykonanej 

usługi 

Rodzaj wykonanej 

usługi 

Adres(y) 

obiektu(ów) 

wykonanej 

usługi 

Pełna nazwa i adres  

inwestora 

Warto�� usługi 

netto  

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

Razem  

 

Do niniejszego wykazu winny by� doł�czone dowody (referencje) potwierdzaj�ce, �e usługi 

zostały wykonane nale�ycie.  

 

 

 

            

                                                                                       

……………………………………… 
                                                                                     Podpis  i piecz�� 

 

 

 

 



 

 

Zał�cznik nr 3  

UMOWA  NR  ………….……(wzór)   
 

zawarta w dniu  ……………… w Cz�stochowie, pomi�dzy: 

Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
w Cz�stochowie Spółka z o. o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Cz�stochowa, 

wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego – Rejestr Przedsi�biorców w S�dzie Rejonowym 

w Cz�stochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego 

pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100,  REGON 151405607, o kapitale zakładowym 

14 109 500,00 złotych reprezentowan�  przez: 

a)  ……………………………………………………………………………………………… 

b)  ……………………………………………………………………………………………… 

zwan� dalej „Zamawiaj�cym”   

 

a       ………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………….. 
zwanym   dalej    „Wykonawc�”    

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie opinii technicznej dotycz�cej ustalenia 

przyczyn wyst�powania zacieków w obr�bie płyty balkonowej pomi�dzy lokalami 

mieszkalnymi nr 39 i 42 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Herberta 5 

w Cz�stochowie. 
2.  Przedmiot umowy winien zawiera� w szczególno�ci: 

-  ustalenie przyczyny wyst�powania zacieków zarówno na spodniej stronie płyty balkonowej 

jak równie� na wewn�trznych płaszczyznach �cian w obu lokalach mieszkalnych                

w bezpo�rednim s�siedztwie tej�e płyty, 

���podanie sposobu skutecznej likwidacji wyst�puj�cych nieprawidłowo�ci, 

zgodnie z postanowieniem PINB dla miasta Cz�stochowy nr 433/2016 z dnia 09.11.2016 r. 

oraz ofert� Wykonawcy, które stanowi� zał�czniki do niniejszej umowy 
 

§ 2. 

Warunki  realizacji  
1. Strony ustalaj�, �e wykonanie opinii, o której mowa w § 1 nast�pi w terminie  do  

10.02.2016 r..  
2. Wykonawca zobowi�zuje si�  w szczególno�ci wykona� opini� zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejsz� umow�. 

3. Opinia sporz�dzona zostanie w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz.                                

w formacie elektronicznym PDF. 

4. Opinia oprócz wersji elektronicznej w formacie PDF winna obejmowa� tak�e 1 egz.                      

w wersji edytowalnej uzgodnionej z Zamawiaj�cym. 

5. Wykonawca zobowi�zuje si� przedło�y� opini� Zamawiaj�cemu celem uzyskania jego 

akceptacji. 

6. Procedura odbiorcza ekspertyzy obejmowa� b�dzie: 

1) dostarczenie opinii Zamawiaj�cemu i podpisanie przez niego „Dowodu dostarczenia 

opinii do sprawdzenia”, przedło�onego na t� okoliczno�� przez Wykonawc�, 

2) sprawdzenie opinii przez Zamawiaj�cego w terminie 10 dni od daty jej otrzymania pod 

wzgl�dem merytorycznym, rzeczowym oraz jej kompletno�ci,  

3) w przypadku stwierdzenia wad lub niekompletno�ci dostarczonej opinii lub w przypadku 

wniesienia do niej uwag i sugestii, zwrot opinii Wykonawcy i wyznaczenie mu  terminu, 

nie przekraczaj�cego 10 dni, do usuni�cia nieprawidłowo�ci lub uwzgl�dnienia 

wniesionych przez Zamawiaj�cego uwag i sugestii lub merytorycznego ustosunkowania 

si� do nich, 

4) w przypadku pozytywnej oceny dostarczonej opinii – podpisanie przez Strony „Protokołu 

odbioru opinii”, o którym mowa w  ust 7 niniejszego paragrafu. 



 

 

7. Dokumentem potwierdzaj�cym dokonanie odbioru opinii b�dzie „Protokół odbioru opinii”, 

podpisany przez obie Strony umowy. 

8. Z chwil� dokonania odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca 

przenosi na Zamawiaj�cego własno�� praw autorskich obejmuj�cych efekty realizacji 

przedmiotowej umowy i no�ników, na których je utrwalono, w tym do: 

1)  dokonywania w opinii zmian wynikaj�cych z potrzeby zmiany rozwi�za� projektowych, 

zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowi�zuj�cych przepisów itd.,  

2) utrwalania opinii w postaci cyfrowej,  

3) zwielokrotniania opinii poprzez odbitki ksero lub kopii cyfrowej na no�nikach danych,  

4) udost�pnienia opinii osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tej opinii. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalaj� wynagrodzenie ryczałtowe w wysoko�ci złotych -  …………… netto, 

(słownie złotych: …………………………………………………… 00/100 netto) 

powi�kszon� o nale�ny podatek VAT,  tj. złotych: ……………… brutto (słownie złotych:  

……………………………………................................ 00/100 brutto). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, zaspokaja wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, w tym przeniesienia 

maj�tkowych praw autorskich do przedmiotu umowy bezterminowo na wszystkich polach 

eksploatacji.  

3. Zapłata za realizacj� przedmiotu umowy nast�pi na podstawie faktury wystawionej zgodnie    

z obowi�zuj�cymi przepisami w oparciu o podpisany przez Strony „Protokół odbioru opinii” 

o którym mowa § 2 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca zobowi�zany jest dopisa� na 

fakturze nr umowy, na podstawie której została wykonana opinia. Prawidłowo 

wystawion� faktur� nale�y dostarcza�  do siedziby Zamawiaj�cego, tj. Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej „TBS” ul. POW 24, 42-200 Cz�stochowa, pok. nr 4. 

4. Faktura b�dzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiaj�cego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto Wykonawcy  

wskazane przez Wykonawc� na fakturze. Za termin zapłaty rozumie si� dzie� obci��enia 

rachunku Zamawiaj�cego.   

§ 4. 

Odst�pienie od umowy 
1. Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

je�eli: 

1) maj�tek Wykonawcy zaj�ty został przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub 

egzekucji,  

2) Wykonawca dokonał jakiegokolwiek rozporz�dzenia maj�tkiem, które mo�e utrudnia� lub 

uniemo�liwia� ewentualne zaspokojenie wierzyciela, 

3) Wykonawca przyst�pił do likwidacji firmy, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizacj� wykonania przedmiotu 

umowy i nie kontynuuje ich przez okres 3 dni licz�c od wezwania ze strony 

Zamawiaj�cego do kontynuowania realizacji przedmiotu umowy,  

5) Wykonawca opó�nia si� z rozpocz�ciem lub zako�czeniem wykonania ekspertyzy tak 

dalece, �e nie jest prawdopodobne, �eby zdołał je zako�czy� w umówionym terminie, 

6) Wykonawca nie zako�czył wykonania ekspertyzy w terminie, 

7) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umow� i technologi� 

uzgodnion� z Zamawiaj�cym lub tez nienale�ycie wykonuje swoje zobowi�zania. 

2. Odst�pienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci i powinno 

zawiera� uzasadnienie. 

§ 5. 

Kary umowne 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kar� umown� w przypadku: 

1) nie dotrzymania przez Wykonawc� terminu zako�czenia wykonania ekspertyzy               

w wysoko�ci 0,2% (słownie: dwie dziesi�te procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

(z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za ka�dy dzie� zwłoki, chyba �e 



 

 

Wykonawca odpowiednio wcze�niej uzyska pisemn� zgod� Zamawiaj�cego na jej  

zako�czenie w pó�niejszym terminie, 

2) odst�pienia od umowy przez Zamawiaj�cego, z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialno�� Wykonawca w wysoko�ci 10% (słownie: dziesi�� procent) 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Z zastrze�eniem ust. 1 niniejszego paragrafu, w razie niewykonania lub nienale�ytego 

wykonania zobowi�za� wynikaj�cych z postanowie� niniejszej umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 10% (słownie: dziesi�� procent) wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegaj� sobie mo�liwo�� dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewy�szaj�cego wysoko�� zastrze�onych kar umownych do wysoko�ci rzeczywi�cie 

poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyra�a zgod� na potr�cenie kar umownych z nale�nego mu wynagrodzenia. 

 

§ 6. 

Tajemnica przedsi�biorstwa 
1. Strony zgodnie ustalaj�, �e w trakcie obowi�zywania niniejszej umowy, jak i po 

zako�czeniu okresu jej obowi�zywania bezterminowo, zobowi�zane s� do zachowania         

w tajemnicy wszelkich informacji   i danych o charakterze poufnym zwi�zanych                   

z działalno�ci� prowadzon� przez drug� Stron� umowy, uzyskanych w toku realizacji 

niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazi� t� Stron� na szkod� lub jest przez 

ni� niepo��dane (tajemnica przedsi�biorstwa). 

2. Obowi�zek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, dotyczy tak�e informacji o podmiotach współpracuj�cych z ka�d� ze Stron            

i o warunkach tej współpracy.  

3. Obowi�zek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu wi��e Stron� w ka�dym przypadku i niezale�nie od �ródeł czy formy utrwalenia 

informacji chyba, �e informacja stanowi�ca tajemnic� przedsi�biorstwa drugiej Strony:  

1) stała si� uprzednio powszechnie znana lub  

2) Strona zobowi�zana jest do jej ujawnienia ze wzgl�du na spoczywaj�cy na Stronie,  

a wynikaj�cy z bezwzgl�dnie obowi�zuj�cych przepisów prawa, obowi�zek ujawnienia 

informacji uprawnionemu organowi lub osobom działaj�cym w ramach obowi�zuj�cych 

przepisów prawnych lub 

3) została wypracowana przez Stron� niezale�nie od jej ujawnienia przez drug� Stron� lub  

4) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.  

4. Ka�da ze Stron obowi�zana jest przedsi�wzi�� odpowiednie �rodki dla zapewnienia 

bezpiecznego przechowywania informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa drugiej 

strony, co najmniej w zakresie �rodków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony własnych 

informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.  

5. W przypadku powzi�cia jakiejkolwiek w�tpliwo�ci co do poufnego charakteru okre�lonej 

informacji lub danych, Strona zamierzaj�ca j� ujawni� zobowi�zana jest do uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.  

6. Przyjmuje si�, �e ka�da informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedn� ze Stron 

drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnic� przedsi�biorstwa, chyba 

�e w chwili przekazania Strona przekazuj�ca okre�li odmienny od okre�lonego wy�ej 

charakter takiej informacji, danych czy dokumentu. 

 

§ 7. 

Postanowienia ko�cowe 
1. Wykonawca  nie mo�e zleci� osobom trzecim wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca nie mo�e bez zgody Zamawiaj�cego przenosi� wierzytelno�ci (przelew 

wierzytelno�ci) wynikaj�cych z niniejszej umowy na osob� trzeci� (zakaz cesji). Przelewowi 

nie podlegaj� równie� nale�no�ci uboczne zwi�zane z nale�no�ci� główn�.  

3. Wszelkie spory wynikaj�ce z niniejszej Umowy b�d� rozpatrywane przez S�d wła�ciwy dla 

siedziby Zamawiaj�cego. 

 

 



 

 

4. Strony winny informowa� si� na pi�mie o ka�dej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu,         

e-maila. Zamawiaj�cy w wykonaniu niniejszej umowy b�dzie posługiwał si� nast�puj�cymi 

danymi teleadresowymi: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Cz�stochowa, 

tel.: 34 368-24-61, nr fax.: 34 365-12-90, e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl  
 WYKONAWCA, w wykonaniu niniejszej umowy b�dzie posługiwał si� nast�puj�cymi 

danymi teleadresowymi – …………………………………….., nr tel./fax:…………….. , 

tel. kom. ……………………. Do chwili dor�czenia jednej ze stron informacji o zmianie 

danych teleadresowych drugiej strony (nr telefonu, nr faksu, e-maila), informacje 

przekazane na poprzednie dane teleadresowe b�d� uwa�ane za dor�czone. 

5. W sprawach nieuregulowanych umow� obowi�zywa� b�d� przepisy Kodeksu Cywilnego, 

oraz inne powszechnie obowi�zuj�ce przepisy. 

6. Integraln� cz��� umowy stanowi�: 

1) zaproszenie do składania ofert, nr sprawy DTIZ.2610.1.2017, 

2) oferta Wykonawcy z dnia …………, 

3) postanowienie PINB dla miasta Cz�stochowy nr 433/2016 z dnia 09.11.2016 r. 

4) protokół z dnia ……………………..  

7. Wszelkie zmiany postanowie� niniejszej umowy wymagaj� formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem niewa�no�ci. 

8. Umowa została sporz�dzona w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla 

ka�dej ze stron. 

 

ZAMAWIAJ�CY                       WYKONAWCA  
 

 

 
sporz�dzaj�cy sprawdzaj�cy 

 

 


