








          Załącznik nr 1  
 
                                    

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

 

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

 

 ………………………………………………… 
(e-mail) 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia ofert na:  
 

„Remont obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie” 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w: 
 

cenie netto: ……………………………………zł 

 

słownie: ………………………………………………………………………………zł 

 

podatek VAT (8%): ………………………………zł 

 

słownie: ………………………………………………………………………………zł 

 

cenie  brutto: …………………………………...zł 

 
słownie:………………………………………………………………………………zł 

 

2. Oświadczam, że oferta cenowa uwzględnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty, w tym zapoznałem się w terenie z warunkami wykonania zamówienia i gwarantuję 

niezawodność wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, stosownie 

do warunków określonych w Zaproszeniu do składania ofert. 

4. Wyrażam zgodę na 30-dniowy  termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury. 

5. Oświadczam,  że: 

1) przedstawiony zakres robót zrealizuję w określonym terminie tj. od dnia podpisania 
umowy, do dnia 31.12.2018r.,  

2) akceptuję warunki płatności– zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym  załącznik nr 3 

do niniejszego zaproszenia, 

3) akceptuję zawarty w zaproszeniu projekt umowy i zobowiązuję się  w przypadku  

wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do: 

1) ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) informowania o istotnych zmianach lub występujących utrudnieniach. 

7. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. 

8. Oświadczam, że wszystkie strony oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, składają 

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

 

 

 



 

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1)…………………………………………………. 

 

2) …………………………………………………. 

 

3) …………………………………………………. 

 

4) …………………………………………………. 

 

5) …………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................, dnia ....................               …..………………………………………….. 
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

              (pieczęć Wykonawcy) 



Załącznik nr 2 
 
 

…………………………………………………  …………………….., dn. ………………….. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

 
WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT  

 
Lp. 

 
Miejsce wykonania 

robót 
 

Rodzaj robót Data wykonania 
(rozpoczęcia 

 i zakończenia) 

Wartość 
wykonanych 

robót 
netto 

Podmioty na 
rzecz których 
roboty zostały 

wykonane -
pełna nazwa 

i adres  
inwestora  

      

      

 
 

     
 

      

      

      
 

      

Do niniejszego wykazu winny być dołączone dowody określające, że roboty  budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
                                                                   

                                                

 

 

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

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy 

              (pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 



      Załącznik nr 3  
UMOWA NR …………………………                 /wzór/ 

 

zawarta w dniu …………………….. w Częstochowie, pomiędzy: 

Wspólnotą Mieszkaniową Nowowiejskiego 26, NIP 5732754244, REGON 241032594,      

w imieniu i na rzecz której, na podstawie umowy o zarządzanie działa Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o. o.  
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100,  

REGON 151405607, o kapitale zakładowym 15 777 500,00 złotych, reprezentowana  przez: 

1)  …………………………………………………………………………………………….. 

2)  …………………………………………………………………………………………….. 

zwana dalej „Zamawiającym”   

a  …………………………………… 
reprezentowanym przez: …………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 § 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowowiejskiego 26 
w Częstochowie. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wymianę obróbek blacharskich 

gzymsów podrynnowych, nadrynnowych, rynien, rur spustowych oraz naprawę pokrycia 

dachowego i jest opisany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy.  

§ 2. 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać  

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania  przez cały czas trwania realizacji 

przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu 

budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytego ładu i porządku na terenie 

budowy, w tym w szczególności do: 
a) gromadzenia i wywozu odpadów powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy własnym staraniem i na własny koszt, 

b) uzgodnienia z inspektorem nadzoru oraz właściwym Oddziałem Eksploatacji miejsca 

gromadzenia i terminu wywozu odpadów, 

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, ochronę mienia i osób, 

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

e) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

f) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

g) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 

h) potwierdzenia wykonania powyższych czynności w protokole odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy 

zgodnie z technologią przyjętą w ofercie i uzgodnioną z Zamawiającym, przy użyciu 

materiałów i urządzeń własnych. 

6. Materiały zakupione przez Wykonawcę i stosowane podczas realizacji przedmiotu 

umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.  

Na użyte materiały Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego 

żądanie odpowiednie dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane 

przez Wykonawcę posiadają odpowiednią jakość i są dopuszczone do stosowania            

w budownictwie. 



7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych  

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów. 

Będą to przykładowo okoliczności, powodujące: 

1) uzyskanie parametrów technicznych lepszych od przedstawionych w dokumentacji 

projektowej o ile dokumentacja taka została wykonana; 

2) obniżenie przyszłych kosztów, które Zamawiający będzie ponosił na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

3) aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udzielić wyjaśnień, informacji w zakresie 

wykonania przedmiotu umowy oraz udostępnić w obecności Inspektora Nadzoru 

dokumenty rozliczeń za wykonaną usługę Zamawiającemu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót Inspektorowi Nadzoru 

daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odbiory robót zanikających dokonywane 

będą w terminie do 2 dni roboczych. Do następnego etapu robót Wykonawca może 

przystąpić po pozytywnym odbiorze robót zanikających z poprzedniego etapu prac 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom wykonującym przedmiot 

umowy niezbędnego pomieszczenia socjalnego z w.c. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku 

do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu 

umowy.  

12. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia nie niższą 

niż 60.000,00 PLN. Kopia polisy oraz dowód opłacenia składki stanowią załącznik nr 4 

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 OC oraz dowód opłacenia składki na 

poszczególne, kolejne okresy ubezpieczenia. 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Na podstawie przedstawionej oferty strony ustalają maksymalną wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy o wartości 

nie przekraczającej złotych: …… netto (słownie złotych: …………./100) powiększoną   

o należny podatek VAT, tj. złotych: …. brutto (słownie złotych: ………………./100). 

2. Ceny jednostkowe robót netto i wskaźniki użyte przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, 

zagospodarowanie placu budowy, ewentualne koszty utrzymania zaplecza budowy 

(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), doprowadzenia 

terenu do stanu pierwotnego i inne niezbędne czynności potrzebne do wykonania 

przedmiotu umowy, w szczególności nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a konieczne do 

wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia zamierzonego przez strony rezultatu. 
4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie zweryfikowana w oparciu o kosztorys 

powykonawczy stwierdzający faktycznie zrealizowany zakres prac objętych 

przedmiotem umowy, przy czym nie może przekroczyć wynagrodzenia maksymalnego, 

o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kosztorys powykonawczy winien  

być sporządzony z zachowaniem wskaźników i cen zgodnych z kosztorysem ofertowym, 

na podstawie obmiarów powykonawczych robót, a następnie zatwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. 



5. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie 

protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 

Wykonawcę oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej bez zastrzeżeń. Wykonawca 
zobowiązany jest dopisać na fakturze nr umowy, na podstawie której została 
wykonana robota. Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczać do siedziby 

Zamawiającego, tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” ul. POW 24, 42-200 

Częstochowa, pok. nr 25. 

6. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto 

Wykonawcy  wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

7. Termin wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne z ………………………………... 

9. W przypadku stwierdzenia lub uznania przez Zarząd Wspólnoty konieczności wykonania 

pilnych robót dodatkowych (wykraczających poza zakres przedmiotu umowy) 

oraz uznania, iż dla ich wykonania nie jest celowe przeprowadzenie odrębnego 

postępowania, sporządza się kalkulację robót dodatkowych (zawierającą w szczególności 

zakres prac oraz ich koszty) podpisaną przez Zarząd Wspólnoty, Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcę. Ewentualne wykonanie tych robót wymaga sporządzenia aneksu 

do umowy. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości 

wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

10. Do robót dodatkowych stosuje się postanowienia niniejszej umowy, w szczególności 

w zakresie odbioru robót (§ 4 umowy), sposobu wystawienia faktury (§ 3 ust. 2-7 

umowy), postanowień gwarancyjnych (§ 7 umowy) oraz kar umownych (§ 9 umowy). 

11. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o odrębną fakturę wystawioną 

na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego, Wykonawcę oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej bez zastrzeżeń. 

 

§ 4. 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Komisyjny odbiór końcowy wykonania przedmiotu umowy zorganizowany będzie 

przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

i potwierdzenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru przez Inspektora  Nadzoru. 

2. Odbiorowi podlegać będzie tylko przedmiot umowy wykonany z należytą starannością, 

sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, 

oraz uzgodnioną  z Zamawiającym technologią wykonania. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad na koszt 

Wykonawcy, bez względu na jego wysokość, wyznaczając odpowiedni termin; 

b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu 

z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania 

bez dodatkowego wynagrodzenia; 

na okoliczność stwierdzonych wad sporządzony zostanie protokół wad, w którym należy 

wskazać wady przedmiotu umowy oraz termin ich usunięcia, zaś usunięcie wad zostanie 

stwierdzone oddzielnymi protokołami odbioru, do których stosuje się odpowiednio 

postanowienia umowy dotyczące protokołów odbioru; 

4. Po usunięciu wad lub skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do obniżenia 

wynagrodzenia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, 

który będzie stanowił podstawę wystawienia końcowej faktury VAT przez Wykonawcę;  

 
§ 5. 

Terminy 
Termin wykonania robót ustala się następująco: 



1) rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy, 
2) zakończenie robót: do 31.12.2018 roku.    
 

§ 6. 
Nadzór 

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia  Zamawiającego prowadził 

będzie Inspektor  nadzoru Pan …………………….. . 

2. Pracownikiem Wykonawcy wyznaczonym do pełnienia funkcji kierownika robót 

jest Pan ……………………,  który przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z aktualnie 

obowiązujących przepisów a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane. 

§ 7. 
Gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należytą jakość 

i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, przez okres 3 lat od daty odbioru 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

i prawne wykonanego przedmiotu umowy. Przez wadę fizyczną rozumie 

się w szczególności zmniejszenie wartości, zmniejszenie użyteczności, niekompletność, 

brak określonych właściwości, parametrów przedmiotu umowy. Wada fizyczna stanowi 

odpowiedzialność Wykonawcy, gdy istniała przed wydaniem przedmiotu umowy 

Zamawiającemu albo powstała po wydaniu przedmiotu umowy, ale z przyczyny tkwiącej 

już uprzednio  w przedmiocie umowy. 

3. Na okoliczność ujawnienia się wady Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny, 

w terminie miesiąca 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 zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 7 dni, 

licząc od dnia otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady, a do usunięcia wady 

w terminie 21 dni, licząc od otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu się wady. 

5. W przypadku, gdy wada uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy, rozpatrzenie 

reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie (w ciągu 3 dni), od dnia otrzymania zgłoszenia 

o ujawnieniu się wady, a usunięcie wady w ciągu 7 dni, licząc od otrzymania zgłoszenia 

o ujawnieniu się wady. 

6. Wszelkie koszty poniesione z tytułu spełnienia roszczeń reklamacyjnych ponosi 

Wykonawca. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw 

przedmiotu umowy objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, 

postanowienia stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją uprawniony  z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

8. Wykonawca po upływie okresu gwarancji opisanego w ust. 1 dokona cesji praw 

z gwarancji udzielonych na poszczególne elementy składowe przedmiotu umowy 

przez podmioty trzecie (w szczególności producentów), na Zamawiającego. 

9. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 

niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji.  

  
§ 8. 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

jeżeli: 

1) majątek Wykonawcy zajęty został przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia 

lub egzekucji,  

2) Wykonawca dokonał jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem, które może utrudniać 

lub uniemożliwiać ewentualne zaspokojenie wierzyciela, 

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji firmy, 



4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację wykonania przedmiotu 

umowy i nie kontynuuje ich przez okres 3 dni licząc od wezwania ze strony 

Zamawiającego do kontynuowania robót,  

5) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je zakończyć w umówionym terminie, 

6) Wykonawca nie zakończył robót w terminie, 

7) Wykonawca w istotny sposób narusza postanowienia umowy, w szczególności zleca 

wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim, używa materiałów używanych 

lub nieodpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska, 
8) Wykonawca nie wykonuje w sposób należyty obowiązków związanych z posiadaniem  

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określonych w § 2 ust. 12 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia 

inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót, Zamawiający wykona jednostronnie 

rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót 

i która jest wiążąca dla Stron. Kosztami rozliczenia i inwentaryzacji w takich 

okolicznościach obciążony zostanie Wykonawca; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej 

do czasu odstąpienia na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez Wykonawcę, uwzględniającego ceny jednostkowe robót netto i wskaźniki użyte 

przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, podpisanego bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego. 
§ 9. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót (§ 5 pkt 2 umowy) 

w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), 

o którym mowa w § 3 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 § 8 ust. 1 pkt 2-7 w wysokości 10% 

(słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w § 3   

ust. 1 umowy, 

3) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów do rozpatrzenia reklamacji, o których 

mowa w § 7 ust. 4 i 5 w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) 

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

rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 7 ust. 4 i 5 

umowy, 

4) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 7 

ust. 4 w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia brutto  

(z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki         

w usunięciu wady,  

5) nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu do usunięcia wady, o której mowa w § 7 

ust. 5 w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) wynagrodzenia brutto  

(z VAT), o którym mowa w § 3 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 § 3 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.  
 

§ 10. 
Tajemnica przedsiębiorstwa 

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. 

§ 11. 
Ochrona danych osobowych 

1.  Zamawiający, jako administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy do 

przetwarzania dane osobowe, których zakres obejmuje: imiona i nazwiska pracowników 

Zamawiającego, ich numery telefonów, adresy e-mail. 

2.  Wykonawca, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, zobowiązuje się przetwarzać 

powierzone mu dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

prawa (w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

/Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/ i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku         

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się stosować środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne 

przewidziane przez właściwe przepisy dla administratora danych oraz dołożyć należytej 

staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych. 

4.  Powierzenie przekazanych danych osobom trzecim wymaga każdorazowo pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do nadania tym osobom imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych lub zawarcia z nimi odrębnych umów 



powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca będzie prowadził wykaz 

wydanych upoważnień i zawartych umów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Za 

działania osób upoważnionych, Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 

5.  Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy 

przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy i są zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu informacji na temat 

przetwarzania powierzonych danych, a w szczególności do niezwłocznego przekazywania 

informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych 

osobowych, lub ich niewłaściwym użyciu. 

7.  Wykonawca po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy usunie przekazane mu do 

przetwarzania dane osobowe, lub na żądanie Zamawiającego zwróci mu wszelkie nośniki 

zawierające te dane oraz usunie wszystkie ich kopie, chyba że obowiązujące przepisy 

nakładają obowiązek ich przechowywania. 

8.  Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia.  

9.  Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się         

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego                      

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę,                   

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

powierzonych danych osobowych skierowanym do Wykonawcy, a także o wszelkich 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych,        

w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wykonawca 

odpowiedzialny jest w tym przypadku za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie 

i Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności zwrot 

Zamawiającemu pełnej wysokości nałożonych na niego odszkodowań, grzywien i kar 

administracyjnych.  

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego       

o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji          

z uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

14. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów 

prawa. 

§ 12. 
Postanowienia końcowe 

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.: 34 368-24-61, nr fax.: 34 365-12-90, e-mail: 
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl  
WYKONAWCA, w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się następującymi 

danymi teleadresowymi – ………………………………………, tel. ………………..,      
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) Zaproszenie do składania ofert nr DTIZ.263.122.2017– załącznik nr 1, 

2) oferta Wykonawcy z dnia ………….. – załącznik nr 2, 

3) protokół z dnia ………………… r. – załącznik nr 3, 

4) przedmiar robót – załącznik nr 4. 

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. 

 
ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA  

 
 
 
 
 
sporządzający zgodnie           sprawdzający 

z zatwierdzonym wzorem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 4 
 

…………………………………………………    …………………….., dn. ………………….. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
„Remont obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie” 
Lp. Imię i nazwisko Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Kwalifikacje zawodowe –  
uprawnienia  

Podstawa 
dysponowania  1) 

 
1 

 
………………. 
 
………………. 
 
………………. 

 
kierownik  

robót 
 
 

Uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej:    
1) Nr …………………….………… 

2) Data wydania…………………… 

3) Organ wydający zaświadczenie 

 

.…………………………………… 

 

.…………………………………… 

4) Szczegółowy zakres zaświadczenia 

 

….…………………………………….. 

 

 .……………………………………… 

 

.………………………………………. 

 

 
2 

 
 

……………….. 
 

……………….. 

 
Kierownik robót 

 
 

Uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej:  
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!!!  
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  zobowiązany 
jest przekazać Zamawiającemu: 

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię  uprawnień budowlanych 
wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących kierownika 
robót. 

 

 

 

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

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy 

             (pieczęć Wykonawcy)                  

 

 

 

 

 

 



 

       Załącznik nr 5 

Przedmiar robót - Nowowiejskiego 26 

1.Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

-163,00 mb 

2. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 

- 84,00 mb 

3. Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm  

-163,00 mb 

4. Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej  

-12 szt 

5. Uzupełnienie rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 

- 84,00 mb 

6. Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 

- 120,00 mb 

7. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku. 

-158,00 m² 

8. Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, gzymsów itp. z 

blachy ocynkowanej. 

- 158,00 m
2
 

9. Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachu betonowym 

-183,00 m
2
 

10. Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej 

- 20,00 m 

11. Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej. 

- 20,00 mb obwodu 

12. Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem.  

-165,00 m 

13. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z utylizacją na odległość 14 km 

- 5,00 m
3
 


