
 

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

ul. Zamkowa 42/44 

95-200 Pabianice 

 

 

 

PRZETARG NR 1/2020 (nieograniczony) 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

dotyczy: robót remontowo - budowlanych 

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Pabianicach przy ulicy: 

 remont posadzek i spodów balkonów  -  ul. Jędrzeja Śniadeckiego 4 – 

ADM 1 

 naprawa ściany szczytowej – ul. Cicha 34 – ADM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dane zamawiającego 

 

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zamkowa 42/44, 95-200 Pabianice 

NIP 731-000-46-68  REGON 000487580  KRS 0000053903 

tel. 042 215-40-91, 215-71-18, 215-33-40   fax. 042 215-59-28 

 

Tryb zamówienia 
 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Regulaminu zlecania wykonania inwestycji, robót i remontów budowlanych, a także prac 

projektowych, obowiązującego w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Uchwała Nr 

96/2016 z dn. 28.11.2016 r.). 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Przetarg na wykonanie robót remontowo - budowlanych w 2020 roku obejmuje wykonanie 

remontu posadzek i spodów balkonów oraz naprawę ściany szczytowej w budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się w zasobach Zamawiającego  i położonych    

w Pabianicach, zgodnie z zakresem kosztorysów ofertowych, sporządzonych według 

przedmiaru robót i kosztorysów „ślepych”, stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej 

Specyfikacji i według umowy zawartej przez strony. 

 

Informacje ogólne 

 

1. Zamówienie składa się z 2 części, przy czym każdy budynek stanowi samodzielną część: 

I.  Remont posadzek i spodów balkonów  – ul. Jędrzeja Śniadeckiego 4 – ADM 1, 

II.  Naprawa ściany szczytowej – ul. Cicha 34 – ADM 2. 

2. Oferty należy składać oddzielnie na każdą część (na każdy budynek). 

3. Na daną część (na dany budynek) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferenci otrzymują po 1 egzemplarzu następujących dokumentów od Zamawiającego: 

specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami: nr 1 – formularz ofertowy, 

nr 2 – kosztorys „ślepy”, nr 3 – oświadczenie oferenta, nr 4 – formularz „Doświadczenie 

zawodowe firmy”, nr 5 – formularz „Wykaz pracowników” nr 6 – projekt umowy oraz nr 

7 – klauzula informacyjna. 

6. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze stanem istniejącym przedmiotu zamówienia 

i projektem technicznym (jeżeli taki istnieje). 

7. Oferent ma obowiązek zweryfikowania ze stanem faktycznym (z natury) przedmiarów 

 i technologii wykonani przedmiotu zamówienia, zawartych w kosztorysie „ślepym” – 

Załącznik nr 2. 

8. Załączniki nr 1-7 muszą być złożone w formie dokumentów do oferty przetargowej. 

9. W ofercie należy podać wartość ryczałtową zamówienia (dla budynku), do którego 

oferent przystępuje, wynikającą z kosztorysu nakładczego (dawniej zwanego „ślepym”), 

zawierającym przedmiar definiujący szczegółowe zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem 

podstaw do ustalenia nakładów rzeczowych (np. nr KNR oraz nr tablicy i kolumny).  

Do oferty winien być dołączony kosztorys ofertowy pełny sporządzony na podstawie 

kosztorysu „ślepego” (Załącznika nr 2) w wersji „papierowej”, podpisany przez oferenta 

oraz wersji elektronicznej, sporządzonej w programie Norma Pro - wykonany według 

Załącznika nr 2. 



  

10. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe i cenę kosztorysową. Za roboty 

wynikające ze specyfikacji i technologii robót budowlanych, a nie ujęte w kosztorysie 

ofertowym Zamawiający nie będzie płacił uznając, że są one uwzględnione w cenach 

pozostałych robót o ile oferent nie zgłosił do obmiaru stosownych uwag i poprawek. 

Oferta winna uwzględniać wartość materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, 

koszty uzgodnień i pozwoleń, ponadto prace muszą być wykonane w danym systemie,  

w jakim oferent składa ofertę. 

11. Wszystkie strony kosztorysu muszą być parafowane, a kosztorys na ostatniej stronie 

podpisany przez oferenta. 

12. Wyżej wymienione dokumenty (SIWZ z załącznikami) można otrzymać w Dziale 

Technicznym Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 12) w godz. od 900 do 

1200. Koszty przygotowania i dostarczenia oferty, zgodnie ze specyfikacją obciążają 

wyłącznie oferenta. 

13. Materiały oraz transport zapewnia Wykonawca. Materiały użyte do wykonania 

zamówienia muszą posiadać aktualne atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (odstąpienia od przetargu) 

 w całości lub na poszczególne części zadania bez podania przyczyny. 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 
 

1. O przystąpienie do udziału w przetargu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz do wykonywania 

określonej działalności, 

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego, 

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

e) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

f) nie pozostają w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami 

postępowania, w tym także z Zamawiającym lub z osobami ze strony Zamawiającego 

biorącymi udział w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa,  

g) przed upływem terminu składania ofert wnieśli wadium w wysokości i formie 

wskazanej w SIWZ, 

h) złożą oświadczenie o stałości cen robót i materiałów przez cały okres realizacji 

zamówienia - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót bez 

potrzeby wykazywania przyczyny. W takiej sytuacji wartość przedmiotu zamówienia 

zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z ograniczenia zakresu, 

i) dokonają wizji lokalnej budynków objętych ofertą i złożą stosowne oświadczenie 

 o zapoznaniu się ze stanem technicznym i faktycznym budynków przed podpisaniem 

umowy oraz, że w podpisanej umowie zagwarantuje poprawność i kompletność 

wykonanych robót, 

j) potwierdzą w pisemnym oświadczeniu, iż w przypadku wyboru oferty przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy oraz przez cały okres jej realizacji 



  

zobowiązuje się posiadać polisę, potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w wysokości wskazanej przez Zamawiającego w umowie. 

k) w przetargu nie mogą brać udziału:  

-  Wykonawcy będący w sporze sądowym ze Spółdzielnią, 

- Wykonawcy którzy chociażby jednego z zamówień poprzednio udzielonych nie 

wykonali lub wykonali je w sposób niewłaściwy, 

- Wykonawcy w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub 

których upadłość ogłoszono. 

2. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów i oświadczeń. 
 

Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do 

pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 

2. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane, zaparafowane lub 

podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne 

poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 

osoby uprawnione. 

3. Załączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność  

z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 

Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat, składek  

i podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert, 

c) wykaz robót zgodnych (rzeczowo i finansowo) z przedmiotem niniejszego 

zamówienia, zrealizowanych w latach 2016 – 2019 (nie mniej niż 3), z podaniem ich 
wartości, dat wykonania i odbiorców – na druku „Doświadczenie zawodowe firmy” 

(Załącznik nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały 

wykonane należycie (referencje), 

d) wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia  

z udokumentowaniem ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,  

a także wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 5), 

e) zaakceptowany projekt umowy (Załącznik nr 6), 

f) zaakceptowaną klauzulę informacyjną (Załącznik nr 7), 

g) pełnomocnictwo do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile 

nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, 

h) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczące 

oferenta lub członków organu reprezentującego oferenta, wystawione nie wcześniej 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 

i) oświadczenie oferenta, że nie zostało w stosunku do niego wszczęte postępowanie 

likwidacyjne lub, że nie ogłoszono upadłości, 

j) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum), 



  

k) dowód wpłacenia (wniesienia) wadium - Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie 

dokonania przelewu, 

l) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON, 

m) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 

n) kserokopię polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu 

zawarcia umowy ubezpieczenia, 

o) informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

5. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej, 

zaadresowanej na adres Zamawiającego, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i oznaczonej 

napisem: „Oferta przetargowa na wykonanie robót remontowo - budowlanych” a w niej 

kopertę wewnętrzną ze wskazaniem części zamówienia (budynku), której oferta dotyczy 

 i opatrzeniem jej napisem: „Oferta przetargowa na wykonanie robót remontowo - 

budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul……….”.  
6. Dokumenty, stanowiące załączniki nr 1-7 winny być złożone w jednej zamkniętej 

kopercie i opatrzone napisem: „Oferta przetargowa na wykonanie robót remontowo - 

budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul……….”.  
7. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

8. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania 

ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu 

oferty.  

9. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert 

10. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert skutkuje utratą wadium. 

 

Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o ustne wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi pod 

warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż na pięć dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. Osobami  uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  

 w kwestiach formalnych - Andżelika Suwald - Pakuła – Dział Techniczny –         

tel. 042 215-40-91, 215-71-18, 215-33-40 wew. 19. 

 w zakresie przedmiotu zamówienia – Zbigniew Durys - Dział Techniczny –         

tel. 042 215-40-91, 215-71-18, 215-33-40 wew. 42. 

Wadium 

 

1. Zamawiający określa wadium na kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Zamawiającego przed upływem terminu do 

składania ofert, tj. do dnia 21.02.2020 r. do godz. 1200. 



  

3. Każdy oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium przelewem na konto bankowe 

Zamawiającego: 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 Bank PKO BP S.A. O/Pabianice. 

4. Przy wpłacie wadium na konto Zamawiającego na poleceniu przelewu należy wpisać: 

„Wadium – Przetarg nr 1/2020 roboty remontowo - budowlane”. 

5. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana w drodze przetargu zaliczone będzie na 

poczet kaucji gwarancyjnej należytego wykonania umowy i zwrócone będzie po okresie 

gwarancyjnym. 

6. Oferty przetargowe bez dowodu wniesienia wadium będą traktowane przez 

Zamawiającego jako niekompletne i zostaną odrzucone. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego  

w przypadku, gdy: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, po zaakceptowaniu 

projektu umowy,  

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy. 

8. Zwrot wadium Wykonawcom następuje, gdy: 

a) upłynął okres gwarancyjny, określony w umowie, 

b) Zamawiający unieważnił przetarg. 

9. Wadium oferentów, których oferta nie została wybrana w drodze przetargu, zostanie 

zwrócone w wartości nominalnej niezwłocznie po pisemnym zawiadomieniu o tym fakcie 

oferenta. 

10. Wadium zwraca się Wykonawcy, który wycofał się przed terminem do składania ofert. 

 
 

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

 

1. Termin składania ofert upływa dnia 25.02.2020 r. o godz. 1400. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Oferty należy dostarczyć do Kancelarii PSM (pokój nr 30) do siedziby Zamawiającego 

przy ul. Zamkowej 42/44 w Pabianicach. 

 

Cena oferty 

 

1. Cena oferty powinna być podana w PLN i zawierać cenę netto, podatek VAT (%) i cenę 

brutto. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

3. Cena jest ceną ryczałtową, nie będzie podlegała zmianom w trakcie wykonywania 

umowy.  

4. Cena ryczałtowa ulegnie zmianie tylko w wypadku, gdy Zamawiający i Oferent nie są w 

stanie przewidzieć robót dodatkowych, które wynikną w czasie realizacji przedmiotu 

zamówienia (czasie trwania umowy) i niezbędnym będzie sporządzenie aneksu,  

po spisaniu przez obie strony protokołu konieczności. 

 

Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następująco 

ważonymi elementami: 

1. cena wykonania przedmiotu zamówienia – 60 %, 



  

2. doświadczenie i wiarygodność techniczno – ekonomiczna, potwierdzona odpowiednimi 

dokumentami i jakość wykonywanych przez oferenta prac, potwierdzona referencjami – 

15%, 

3. proponowany przez oferenta okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia – 15%, 

4. warunki dodatkowe wykonania przedmiotu zamówienia, wynegocjowane na przetargu 

(np. warunki zabezpieczenia umowy, usługi serwisowe) – 10% . 

 

 

Ocena ofert 

 

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona według kryteriów omówionych powyżej. 

2. Po otwarciu kopert, ocenie i porównaniu ofert zostanie wybrana jedna najkorzystniejsza.  

3. W przypadku gdy złożone oferty będą porównywalne oferenci zostaną poproszeni  

o przybycie w ustalonym przez Komisję przetargową terminie, celem przeprowadzenia 

negocjacji cenowych. 

4. W przypadku, gdy oferent nie przybędzie na negocjacje, cena ofertowa zostanie uznana za 

cenę ostateczną. 

 

 

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

 

1. Komisja przetargowa sporządza protokół wyboru wykonawcy oraz informuje 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o dokonanym wyborze. 

2. Zamawiający zawiera umowę z oferentem w sprawie zamówienia w terminie ustalonym 

przez obie strony. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny związania ofertą. 

 

 

Załączniki 

 

1. Formularz ofertowy  

2. Kosztorysy „ślepe” na 2 części zamówienia (budynki) 

3. Oświadczenie 

4. Formularz „Doświadczenie zawodowe firmy” 

5. Formularz „Wykaz pracowników” 

6. Projekt umowy 

7. Klauzula informacyjna. 



  

Załącznik nr 1 

 

 

Pabianice, dnia …………………. 

 

 

Pabianicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

ul. Zamkowa 42/44 

95-200 Pabianice 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa  

Siedziba  

Tel./ fax.  

NIP  

REGON  

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na roboty remontowo - budowlane w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej: blok nr……. przy ul. ……………………. oferujemy wykonanie zamówienia 

na następujących warunkach: 

 

Cena oferty 

Cena netto  ………………………….. zł 

VAT   ……. % / ……………….. zł 

Cena brutto  ………………………….. zł 

Oferowana cena uwzględnia wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, opisane w specyfikacji technicznej i wynikające z przedmiaru robót. 

 

Gwarancja na wykonane prace: …………. miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. 

 

Upoważniamy Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową i jej wyznaczonych przedstawicieli do 

przeprowadzenia wszelkich badań lub dochodzeń w celu weryfikacji oświadczeń, 

dokumentów i informacji składanych wraz z niniejszą ofertą. 

 

 



  

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. ………………………………………….…………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………….……………………………………………… 

 

3. …….………………………………………………………………………………………… 

 

4. ………….…………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………….……………………………………………………………………………… 

 

6. …………………….………………………………………………………………………… 

 

7. ………………………….…………………………………………………………………… 

 

8. ……………………………….……………………………………………………………… 

 

9. …………………………………….………………………………………………………… 

 

10. ………………………………………….…………………………………………………… 

 

11. ………………………………………………………………………………………………. 

 

12. ………………………………………………………………………………………………. 

 

13. ………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ………………………………………………………………………………………………. 

 

15. ………………………………………………………………………………………………. 

 

16. ………………………………………………………………………………………………. 

 

17. ………………………………………………………………………………………………. 

 

18. ………………………………………………………………………………………………. 

 

19. ………………………………………………………………………………………………. 

 

20. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy     .......................................................... 

         (imię i nazwisko) 

                       podpis Oferenta 

 



  

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że : 

1. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (i że jestem 

świadom tego, że za udzielenie nieprawdziwych informacji będę ponosił 

odpowiedzialność zgodnie z art. 233 KK.). 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania przetargowego. 

3. Nie pozostajemy w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami 

postępowania, w tym także z Zamawiającym lub z osobami ze strony Zamawiającego 

biorącymi udział w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa. 

4. Nie zostało wszczęte wobec nas postępowanie likwidacyjne oraz nie ogłoszono upadłości. 

5. Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, dokumentacją techniczną i specyfikacją,  

do których nie wnosimy uwag i w złożonej ofercie przetargowej gwarantujemy 

kompletność i prawidłowość wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną. 

6. Dysponujemy sprzętem i wiedzą techniczną popartą stosownymi dokumentami, 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Akceptujemy projekt umowy i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej 

podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Przez cały okres realizacji zamówienia gwarantujemy stałość cen robót i materiałów. 

9. W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się posiadać 

polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 

wskazanej przez Zamawiającego w umowie, zarówno przed podpisaniem umowy jak         

i przez cały okres jej realizacji. 

10. Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT1. 

11. W przypadku wygrania przetargu wyrażam zgodę na zatrzymanie przez PSM wniesionego 

wadium jako zabezpieczenie do czasu należytego wykonania umowy.  

12. W przypadku nie przyjęcia oferty wadium należy zwrócić na konto: 

 

     

                          

 

 

 

 

 

 

 
 ..........................................................                   .......................................................... 
    (data)                                                  (imię i nazwisko) 

              podpis Oferenta 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



  

 

 

Załącznik nr 4 
............................................................................. 

(pieczęć Oferenta) 

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE FIRMY 
 

 

Przedmiot zamówienia 

(rodzaj prac) 

Wartość zamówienia 

(brutto) 

Data wykonania 

zamówienia 

Odbiorca 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

W załączeniu: 

dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione prace zostały wykonane należycie 

 

 

 

 

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

         (imię i nazwisko) 

                       podpis Oferenta 



 

Załącznik nr 5 
............................................................................. 

(pieczęć Oferenta) 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 
do wykonania zamówienia 

 

Oświadczam, że przy realizacji niniejszego zamówienia będą brały udział osoby wymienione w tabeli 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Posiadane 

uprawnienia 
Nr uprawnień 

Rola w wykonaniu 

nin. zamówienia 
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

W załączeniu: 

- poświadczone kopie posiadanych uprawnień 

- poświadczone kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
 

 

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

         (imię i nazwisko) 

                       podpis Oferenta 



 

Załącznik nr 6 
Projekt umowy 

 

U M O W A     NR   …………………… 
 

zawarta w dniu …………………. r. w Pabianicach pomiędzy Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000053903, reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………., 

2. ……………………………………………………. 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 731-000-46-68 oraz numer REGON 000487580, zwaną dalej 

Zamawiającym  
a 

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowo - budowlane, polegające na 

naprawie ………………………………… w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy  

ul. ……………….. na terenie Adm. ………… w Pabianicach,  zgodnie z kosztorysem ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, będącym integralną częścią oferty przetargowej, określającym 

szczegółowe zestawienie robót w kolejności technologicznej ich wykonywania, oraz wskazaniem podstaw 

do ustalenia nakładów rzeczowych. 

2. Prace stanowiące przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z zakresem 

wskazanym w §1 ust. 1, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego kolorystyką, w terminie ustalonym  

w zawartej przez strony umowie.  

3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy                          

i zobowiązuje się je zabezpieczać oraz prawo do dysponowania nieruchomością, o której mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne, finansowe oraz potencjał ludzki do 

zrealizowania przedmiotu umowy.  

5. Wszystkie materiały budowlane niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca.  

 

CZAS WYKONANIA PRAC 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi nie wcześniej, jak po protokólarnym przekazaniu Wykonawcy terenu 

budowy, ale nie później niż w dniu ………………… r. 

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień ……………. r. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z ograniczenia zakresu robót. 

3. Ustalone w tej formie niezmienne i całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określony   

w § 1 ust. 1  niniejszej umowy wyraża się kwotą ……………… zł brutto (słownie: …………………). 

W/w kwota zawiera podatek VAT w wysokości ………%, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje wartość wszystkich czynników 

cenotwórczych wraz z materiałami. 

5. Wykonawca wykonane roboty zafakturuje jednorazowo.  

6. Fakturę wraz z kpl. dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu  należy składać w trzech 

egzemplarzach. 

7. Wykonawca wystawiając fakturę dołączy protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego i przedstawiciela Administracji nr …….. 

8. Wykonawca ma prawo wystawienia faktury w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Strony bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 7. 

9. Termin płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wynosi 30 dni, licząc od 

dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z bezusterkowym protokołem odbioru 

końcowego robót. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. Datą zapłaty jest data wpływu 

środków na rachunek Wykonawcy.  



 

 

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 4 

1. Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym przedmiotu umowy w budynku, o których 

mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i w podpisanej umowie gwarantuje kompletność i poprawność 

wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy własnym staraniem, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zgodnie z zakresem robót, określonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami.  

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może zlecić podwykonawcy wykonania prac, 

stanowiących przedmiot umowy. 

4. W przypadku wykonywania prac przez podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

działania jak i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Roboty zostaną wykonane z materiałów i przy pomocy urządzeń dostarczonych w całości przez 

Wykonawcę. Materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną.   

7. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zmienić materiałów na inne substytuty.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć swoje mienie i materiały znajdujące się na terenie prowadzonych 

prac własnym staraniem i na własny koszt. Jednocześnie Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa 

osób trzecich przebywających na terenie prowadzonych prac.  

9. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prowadzonych prac w stanie 

uporządkowanym    i wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a odpady po budowlane i śmieci będzie 

usuwał na własny koszt do własnych pojemników.  

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

§ 5 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy. 

2. Przekazanie terenu  następuje w formie protokołu wprowadzającego, w którym Zamawiający wskaże 

Wykonawcy między innymi punkt poboru energii i wody oraz pomieszczenia socjalne wraz ze spisaniem 

aktualnych stanów liczników wody i energii. 

3. Od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy od Zamawiającego, Wykonawca odpowiada za 

wszelkie szkody powstałe w budynku oraz na terenie prowadzonych prac  w związku z ich prowadzeniem. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zorganizuje teren prowadzonych prac (wraz z przekazanym zapleczem socjalnym dla swoich 

pracowników) we własnym zakresie, na własny koszt i w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem 

Zamawiającego i osób trzecich, w szczególności mieszkańców budynków. 

2. Wykonawca po zakończeniu prac dokona rozliczenia z Zamawiającym za dostarczoną wodę i energię 

elektryczną do celów prowadzenia robót. Zużycie będzie obliczone według wskazań wodomierzy 

zainstalowanych w punkcie poboru wody wykonanym na koszt własny Wykonawcy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego i według wskazań licznika energii elektrycznej zainstalowanego na koszt Wykonawcy 

w rozdzielni budowlanej z własnym zabezpieczeniem, przyłączonej w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego (jeżeli w przekazanych pomieszczeniach zamontowane są liczniki poboru energii i wody, 

postępowanie jak w § 5 ust. 2). 

3. Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Zamawiającego faktura.  

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac i przekazać go 

protokólarnie Zamawiającemu. 

§ 7 

1. Wykonawca zarówno w dacie podpisania umowy jak i przez cały okres realizacji prac stanowiących 

przedmiot umowy, zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na nie mniejszą niż wartość brutto wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy wskazaną w § 3 ust. 3. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać posiadaną polisę. Brak aktualnej 

polisy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności – odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzonymi pracami 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy                              

i Zamawiającego jak i osób trzecich, jak również za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego oraz                    



 

w mieniu użytkowników lokali znajdujących się w budynku o którym mowa w § 1 ust. 1.  

4. Za wszelkie szkody, o których mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu, powstałe w trakcie prowadzonych 

robót, o których mowa w §1 niniejszej umowy, odpowiedzialność ponosi Wykonawca do pełnej wysokości 

wyliczonej szkody.  

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych i szkód w mieniu osób trzecich, mających 

bezpośredni związek z prowadzonymi robotami budowlanymi – odpowiedzialność finansową ponosi 

Wykonawca w całości. 

NADZÓR 

§ 8 

1. Zamawiający upoważnia do sprawowania kontroli w zakresie jakości, ilości i wyceny zleconych do 

wykonania robót Pana/Panią ……………….. która to osoba odpowiedzialna jest za nadzór nad realizacją 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w osobie Pana/Pani………  

3. Zmiany ww. osoby nie wymagają zmiany umowy, a wyłącznie pisemnego zawiadomienia drugiej strony.  

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 9 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:  

a.   Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

Rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe wymaga aneksu do umowy.  

b.  Informowanie osoby upoważnionej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach osoby upoważnionej, to zobowiązany jest dokonać odkrywek niezbędnych 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.  

c.  W przypadku wadliwego wykonania robót, ich części, bądź uszkodzenia urządzeń w toku realizacji, 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny 

koszt.  

d.   Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia własnego mienia na własny koszt oraz zapewnienia 

warunków bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

e.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał urządzenia pomocnicze i materiały 

budowlane na terenie prowadzonych prac w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, a odpady  

i śmieci będzie usuwał na bieżąco we własnym zakresie i na własny koszt.  

f.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prowadzonych prac pracownikom 

Zamawiającego, organów kontrolnych Zamawiającego i nadzoru budowlanego w zakresie wzajemnie 

uzgodnionym lub wynikającym z przepisów prawa. 

g.  Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania przekazanego terenu budowy  

zgodnie ze stanem istniejącym w chwili jego objęcia, wynikającym z protokołu przekazania terenu.  

2. Ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy strony nie wyrażają zgody na udostępnienie osobom 

trzecim uprawnionym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawa Spółdzielcze i art. 8¹ 

ust.1 treści niniejszej umowy, a także innym osobom i instytucjom poza Sądami i organami ścigania.   

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 10   

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy,            

o którym mowa w §1 ust. 1  umowy, bez wad i usterek.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu 

przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy wyznaczenia 

terminu odbioru i ponownego ich zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem. 

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę 

faktu wykonania przedmiotu umowy zapisem w Dzienniku Budowy lub odrębnym pismem. Odbiór 

przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu odbioru, spisanego z udziałem przedstawicieli obu 

stron.  

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

4.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru końcowego robót do czasu usunięcia 

wad. 

 4.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z zapisem § 11 ust. 1 lit. c) tj.      

o 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej  umowy, 



 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

5. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół odbioru robót zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (osoby wyznaczonej zgodnie z § 8 ust. 1.)  

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych.  

7. Strony ustalają, że podstawą do spisania protokołu końcowego odbioru robót jest bezusterkowy protokół 

wykonania robót, o których mowa w § 10 ust. 1.   

8. Zamawiający przed upływem terminu gwarancji wyznaczy termin przeglądu oraz termin usunięcia 

ewentualnie zauważonych usterek.  

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robót i odmowy podpisania protokołu odbioru 

robót, w przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie            

z przeznaczeniem. Zamawiający może przerwać czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania ujawniono 

istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem do czasu 

usunięcia tych wad i ponownego zgłoszenia do odbioru.  

10. Jeżeli w protokole końcowego odbioru robót stwierdzono wady lub usterki, Wykonawcy nie przysługuje 

prawo do wystawienia faktury. 

11. Wykonawca winien przedłożyć osobie wyznaczonej zgodnie § 8 ust. 1 na dwa dni przed terminem 

odbioru końcowego  komplet  dokumentów  wymaganych  przepisami  prawa, pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty 

lub aprobaty techniczne na wszystkie użyte materiały budowlane.  

Brak, utrata ważności lub przedłożenie niewłaściwych dokumentów - skutkować będzie odstąpieniem od 

dokonywania czynności odbiorowych. Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru w ciągu 2 dni 

roboczych po dostarczeniu w/w dokumentów. 

 

KARY UMOWNE 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:  

a) za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 3 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów wskazanych 

 w § 2 ust. 1 bez wykazywania szkody.  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi –            

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad bez potrzeby wykazywania szkody.   

c)  z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru umożliwiających jego użytkowanie w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 3 umowy bez potrzeby 

wykazywania szkody.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona z winy której odstąpiono od 

umowy zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 3  niniejszej umowy.  

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach o których mowa w § 14 ust. 1 i 2, zwalania Zamawiającego od 

zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej o której mowa w § 11 ust. 2. 

4. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Wykonawcy i Zamawiającego prawa dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego jeżeli wyrządzona szkoda 

przewyższa wysokość kary umownej. 

5. Zamawiającemu przysługują kary umowne o których mowa w § 11 ust. 1 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu 

niezależnie od tego czy z przyczyn wymienionych w/w literach a), b), c) poniósł szkodę. 

 

GWARANCJA 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu  rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz z tytułu 

gwarancji, a która obejmuje również przypadki, o których mowa w § 10 ust. 4.2 lit. a).    

2. Na wykonanie prac objętych przedmiotem umowy Wykonawca udziela …….. - miesięcznej gwarancji, 

której bieg rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 7 

umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia. Za datę zgłoszenia uważa się datę wysłania na adres Wykonawcy: pisma, e-maila lub faksu 

zawiadamiającego o ujawnieniu się wad.  



 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia  Zamawiającego o fakcie usunięcia wad            

i usterek, w terminie 14 do dni od daty otrzymania ich zgłoszenia od Zamawiającego, o którym mowa          

w § 12 ust. 3. Za datę zgłoszenia usunięcia wad i usterek uważa się datę wysłania do Zamawiającego: 

pisma,    e-maila lub faksu zawiadamiającego o usunięciu wad i usterek. Za pisemną zgodą Zamawiającego 

termin ten może ulec przesunięciu.  

5. W przypadku gdy Wykonawca w ustalonym terminie nie usuwa wad pomimo wezwania go przez 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej lub usunąć je we 

własnym zakresie na koszt i ryzyko wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną przez okres gwarancji i rękojmi za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, jak również za szkody powstałe w mieniu 

Zamawiającego, w związku z ujawnieniem się usterek i wad. 

7. Wady, o których mowa w ust. 1 i 3 muszą się ujawnić w okresie gwarancji lub rękojmi.  

 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 13  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona części prac z zakresu określonego w § 1 ust. 1, Zamawiający przed 

wystawieniem faktury ma prawo pomniejszenia wartości należnej Wykonawcy kwoty o kwotę stanowiącą 

wartość niewykonanych robót co Zamawiający ma prawo wyliczyć na podstawie sporządzonego kosztorysu 

powykonawczego.   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnych okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, a także w przypadku gdy Zamawiający nakazał Wykonawcy przerwanie 

wykonania robót z uwagi na ich wykonywanie niezgodne ze sztuką budowlaną, co w konsekwencji może 

spowodować szkody dla Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości                

o powyższych okolicznościach: 

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu dwóch tygodni od przekazania 

terenu budowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż dwa 

tygodnie. 

- Wykonawca w trakcie trwania zamówienia nie okaże na żądanie Zamawiającego ważnej polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w §7 ust.1 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 

przyczyny odbioru robót. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

-  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia uwzględniając w 

nim prace wykonane w całości, a także nie wykonane w całości, które mogą być kontynuowane przez 

kolejnego wykonawcę, 

-  Wykonawca w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego 

robót w toku, na podstawie pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, 

        sporządzi kosztorys powykonawczy obejmujący wykonane prace w całości, a także te, które pomimo 

nie wykonania w całości mogą być kontynuowane przez kolejnego wykonawcę. 

-     na podstawie, zatwierdzonego przez Zamawiającego, kosztorysu powykonawczego uwzględniającego 

zapisy protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia tego 

kosztorysu przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wykonane prace.            

 -  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt   tej strony,  

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 

dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy wszystkie urządzenia przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

 

 

 



 

§ 15  
1. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie       

i doręczone stronom osobiście, faksem, e-mailem bądź listem poleconym na następujące adresy:  

dla Wykonawcy      – …………………………….; 

dla Zamawiającego – ……………………………. 

2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu 

przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

3. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.  

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.   

 

§ 16  
1. Umowa niniejsza ma charakter poufny. Jej treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).  

2. Strony zobowiązują się do:  

1) nie udostępniania oraz nie ujawniania treści umowy jak i wystawianych faktur związanych z realizacja 

przedmiotowej umowy zarówno członkom spółdzielni jak i osobom trzecim,  

2) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących stron, informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w czasie realizacji niniejszej umowy, a w szczególności: 

informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i handlowych stron umowy,  nie 

udostępniania oraz nie ujawniania tych informacji   zarówno członkom Spółdzielni jak i osobom 

trzecim, 

3) zachowania jako poufnych wszelkich informacji, jakie uzyskają od siebie, względnie innych osób 

związanych z wykonaniem niniejszej umowy.  

3. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, strona na rzecz której 

dokonano naruszenia zasady poufności może dochodzić od strony, która dopuściła się naruszenia umowy, 

naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach ogólnych  na podstawie tzw. odpowiedzialności deliktowej 

wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego.  

4. Postanowienia tego zapisu nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom 

administracji rządowej lub samorządowej oraz osobom uczestniczącym w wykonaniu umowy, jednakże 

wszelkim podmiotom, w tym również pracownikom obu stron, udostępniane będą tylko te fragmenty 

umowy, które wiązać się będą z wykonywanymi przez nich czynnościami w związku z realizacją niniejszej 

umowy. 
§ 17 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

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

                        /WYKONAWCA/                                                                       /ZAMAWIAJĄCY/  

 

 

 

 

 

Oświadczenie   oferenta 

 
 

Niniejszym oświadczam, że akceptuję wzór umowy na dowód czego, przedkładam druk wzoru umowy 

opatrzony na każdej stronie moim własnym podpisem. 

 

 

 

Data ............................                                                                                 Podpis ........................... 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7 

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa spełniając obowiązek informacyjny 

Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pabianicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 

42-44 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Dariusz 

Krzemiński, e-mail: d.krzeminski@psm-pabianice.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem przeprowadzenia 

postępowania  przetargowego  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przystąpienie 

do postępowania  przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wewnętrznymi Spółdzielni, 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku 

niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 

postępowania przetargowego lub w razie udzielenia zamówienia do czasu 

wywiązania się z podpisanej umowy. 


