
Załącznik nr 1 

 

……….………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                         miejscowość                                                                    data  

 

Pabianicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

ul. Zamkowa 42/44 

95-200 Pabianice 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa  

Siedziba  

Tel./ fax.  

NIP  

REGON  

 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na „ Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli 

obiektów budowlanych znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej” oferujemy wykonanie zamówienia określonego w opisie przedmiotu 

zamówienia za wynagrodzenie w wysokości: 
 

Cena jednostkowa (ryczałtowa) netto za 1 m2 powierzchni lokali  ………. zł/m2 

Vat ……….% 

Cena jednostkowa (ryczałtowa) brutto za 1 m2 powierzchni lokali                  ………. zł/m2 

Łączna powierzchnia lokali w obiektach budowlanych                           760.803,15 m2 

Wartość netto za wykonanie kontroli obiektów budowlanych  ……………..zł 

Wartość brutto za wykonanie kontroli obiektów budowlanych …………… zł 
 
 

* ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Pieczęć firmowa Oferenta               .......................................................... 
         (imię i nazwisko) 

                       podpis Oferenta 

 

 

Oferowane ceny uwzględniają wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

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. 

 

 

Pieczęć firmowa Oferenta               .......................................................... 
         (imię i nazwisko) 

                       podpis Oferenta 

 



Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Oferenta                      .......................................................... 

         (imię i nazwisko) 

                                                                                              podpis Oferenta



 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że : 

1. Okoliczności wskazane w art.24 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo o zamówieniach 

publicznych (Dz. U. 2018.1986 z dnia 16.10.2018) nie dotyczą mnie ani mojego 

przedsiębiorstwa. Przyjmując do wiadomości, że przetarg organizowany przez Pabianicką  

Spółdzielnię Mieszkaniową w Pabianicach nie jest przetargiem w trybie ustawy Prawo 

 o zamówieniach publicznych, jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Pabianicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa może odstąpić od zawartej umowy, gdyby powyższe 

oświadczenie nie było zgodne z prawdą. 

2. 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. 

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

4. Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia  i specyfikacją, do których nie wnosimy 

uwag. 

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

polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarówno przed 

podpisaniem umowy jak i przez cały okres jej realizacji. 

6. Dysponujemy  wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi  do wykonania przedmiotu zamówienia. W złożonej ofercie przetargowej 

gwarantujemy dołożenia wszelkich starań,  aby zrealizować zamówienia z należytą 

starannością wymaganą dla  tego rodzaju zamówień, w sposób profesjonalny                             

i kompetentny. 

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. Jestem*/nie jestem* podatnikiem podatku VAT. 

10. W przypadku wygrania przetargu wyrażam zgodę na zatrzymanie przez Pabianicką 

Spółdzielnię Mieszkaniową wniesionego wadium do czasu należytego wykonania 

umowy. 

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

        

                          

 

 

 

 

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

                            podpis Oferenta 

 

*niepotrzebne skreśl 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 
............................................................................. 

(pieczęć Oferenta) 

 

                             WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ 

 
   Wykaz  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług  

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

rodzaj zamówienia 

oraz wartość 

czas realizacji                

(należy podać daty) nazwa i adres 

Zamawiającego  początek koniec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
        

W załączeniu: 

dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione prace zostały wykonane należycie (referencje) 

 

 

 

 

 

 

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

                              podpis Oferenta 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

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

(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 

Funkcja w wykonaniu 

nin. zamówienia 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

W załączeniu: 

- poświadczone kopie posiadanych uprawnień 

- poświadczone kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

 
 

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

                           podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 

............................................................................. 
(pieczęć Oferenta) 

 

 

 
                                                                                                            

 

OŚWIADCZENIE 
 posiadaniu kwalifikacji osób przeprowadzających kontrolę 

 

 

 

   Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia polegającego 

na wykonaniu 5-letnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobach 

Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach posiadają: 

 

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej 

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych co ww. czynności, do 

wykonania których w aktualnym stanie prawnym posiadają uprawnienia budowlane w tych 

specjalnościach; 

 

 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych co ww. czynności, do wykonania których w aktualnym stanie 

prawnym posiadają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach 

 

 

oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                                                             .......................................................... 
                   (data)                                                     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 
  

                                                            



 

 

Załącznik nr 6 

 

U M O W A     -     Projekt  
 
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. ………………………………… 

dalej zwaną Zamawiającym, 

a ………………………………………………………………………………., zwanymi  dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez: 

       1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać okresowe - zwane dalej „przeglądem” 

przeglądy 5-letnie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – zwanymi dalej „obiektami budowlanymi” 

będących w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej polegające na sprawdzeniu stanu technicznego 

i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z art.62.ust.1pkt.2 Ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333) oraz zgodnie z innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zakresu czynności objętych umową. 

3. Z zakresu umowy wyłącza się przegląd instalacji gazowych, przegląd przewodów kominowych i badania 

instalacji elektrycznych oraz instalacji piorunochronnych. 

4. Wykaz adresowy obiektów budowlanych objętych umową z podziałem na administracje nr 1, 2, 3, 4, 5, będzie 

przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy w dniu podpisania przez strony umowy z zastrzeżeniem, 

że wykaz ten może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

§ 2 

1. Umowę zawiera się na okres  ………… r. do 28.02.2021 r. 

2.  Strony umowy ustalają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się ostatni dzień czynności 

odbiorowych. 

 

§ 3 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy stanowiące iloczyn ceny jednostkowej 

netto za  1 m² powierzchni lokalu w obiekcie budowlanym i ilości metrów kwadratowych łącznej 

powierzchni lokali w obiektach budowlanych dla których wykonano usługę.  

Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT. 

2. Cena jednostkowa (ryczałtowa) brutto za 1m2 powierzchni lokali wynosi  ………….. zł.   

Ww. cena obejmuje wszelkie czynności i materiały niezbędne do wykonania zleconych prac. 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty brutto: ……………………………….… zł 

(słownie: ………………….………………………………….……….………), w tym należny podatek VAT. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 3 stanowi wartość maksymalną, która nie może zostać przekroczona  

w czasie realizacji umowy. 

5. Na dzień zawarcia umowy przyjmuje się VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania         

usługi. 

§ 4 

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany według następującej kolejności: 

-   Przeglądy obiektów budowlanych w zasobach administracji 1 - do 31.10.2020 r. 

-   Przeglądy obiektów budowlanych w zasobach administracji 2 - do 30.11.2020 r. 

-   Przeglądy obiektów budowlanych w zasobach administracji 3 - do 31.12.2020 r. 

-   Przeglądy obiektów budowlanych w zasobach administracji 4 - do 31.01.2021 r. 

-   Przeglądy obiektów budowlanych w zasobach administracji 5 - do 28.02.2021 r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 5 

 1.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych oraz 

obowiązującymi pozostałymi w tym zakresie przepisami, 

2) zapoznanie się z treścią książek obiektów budowlanych, dokumentacją projektową, protokołami 

z poprzednich  przeglądów oraz informacjami o dokonanych naprawach, 

3) realizowanie przedmiotu umowy przy użyciu sprzętu i urządzeń o jakości odpowiadającej stosownym 

przepisom i standardom, 

4) w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy złożenie w poszczególnych administracjach harmonogramu 

prac oraz niezwłoczne zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o opóźnieniu prac, z podaniem 

powodów niedotrzymania terminów wraz z nowymi harmonogramami, 

   5)  posiadanie wszelkich wymaganych prawem uprawnień niezbędnych do wykonania usługi, 

6) przekazanie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych kontroli stanu technicznego obiektu 

budowlanego w terminie do 14 dni po zakończeniu kontroli w obiekcie budowlanym. Protokoły muszą 

być sporządzone w formie pisemnej,  wydrukowanej w kolorze w 2 (dwóch) egzemplarzach z podpisami 

uprawnionych osób wykonujących przeglądy. Materiały z wykonanej kontroli należy przekazać 

upoważnionej osobie z właściwej administracji w której zasobach została przeprowadzona kontrola celem 

sprawdzenia, że przekazane materiały są kompletne i wykonane zgodnie z niniejszą umową. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi     

czynnościami jak i z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną 

przeciwpożarową w związku z wykonywanymi czynnościami. 

 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) udostępnienie Wykonawcy aktualnych opracowań dotyczących: 

-  kontroli instalacji gazowych; 

-  kontroli przewodów kominowych; 

-  pomiarów oporności izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i skuteczności uziemień 

instalacji odgromowej budynków, 

2) udostępnienie Wykonawcy możliwość dokonania pomiarów, badań lub oględzin w zakresie koniecznym 

do wykonania zleconej pracy jak również udostępnienie książek obiektów oraz posiadanej dokumentacji 

technicznej; 

2) sprawdzenie opracowanej i kompletnej dokumentacji w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia jej 

przez Wykonawcę i przekazanie Wykonawcy informacji o ewentualnych uwagach w celu dokonania 

poprawek, w tym wyznaczenie terminu na poprawę błędów; 

3) dokonanie odbioru usługi poprzez spisanie  protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr ….do 

umowy  w terminie do 2 dni  roboczych od uznania złożonej dokumentacji za prawidłowo wykonaną. 

 

§ 7 

1. Wykonawca  będzie wystawiał faktury oddzielne dla każdej nieruchomości określonej w załącznikach  

od nr 1 do nr 5 do niniejszej umowy. 

2.  Należność za wykonana usługę zostanie zafakturowana po jej wykonaniu. 

3. Rozliczenie dokonywane będzie na podstawie protokołu odbioru usługi sporządzonego z udziałem 

przedstawiciela Zamawiającego  i przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru usługi zostanie spisany 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.. 

5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto znajdujące się w wykazie 

podatników VAT wskazane na fakturze przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie 

Zamawiającego faktury wraz z załącznikami, o których mowa w  ust. 3. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, 

o którym mowa w art.49 ust.1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla którego jest 

prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, o którym mowa w art.96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający zastrzega że jeśli 

na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie znajdował się w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, płatność 

zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienia w zapłacie. 

 

 



 

 

 

 

§ 8 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za realizację ww. umowy oraz do 

podpisywania odbieranych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przez Wykonawcę czynności 

wymienionych w § 1, a także do  reprezentowania Zamawiającego w trakcie trwania przeglądów na terenie 

poszczególnych administracji są ich kierownicy lub osoby wskazane przez Zamawiającego. 

Kontakt do poszczególnych administracji: 

- Administracja nr 1, ul. Łaska 46/48  tel. 42 213-00-84, e-mail: adm1@psm-pabianice.pl;  

- Administracja nr 2, ul. Zamkowa 42/44 tel. 42 215-59-90, e-mail: adm2@psm-pabianice.pl;  

- Administracja nr 3, ul. 20 Stycznia 18 tel. 42 214-52-30, adm3@psm-pabianice.pl;  

- Administracja nr 4, ul. Smugowa 25 tel. 42 214-64-70, e-mail: adm4@psm-pabianice.pl;  

- Administracja nr 5, ul. Grota Roweckiego 23  tel. 215-98-41,  e-mail: adm5@psm-pabianice.pl; 

2. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie 

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

- dla Wykonawcy –…………………………………………………………………………………………….  

- dla Zamawiającego - Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pabianicach, 95-200 Pabianice, 

ul. Zamkowa 42/44, tel. 42 215-40-91, fax. 42 215-59-28, e-mail: sekretariat@psm-pabianice.pl 

 

§ 9 

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

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

wyliczonej szkody.  

2.  Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną 

przeciwpożarową w związku z wykonywanymi czynnościami oraz jest zobowiązany do bezwzględnego 

przestrzegania i zachowania wszelkich środków ostrożności w celu zapobiegnia rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2 (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

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

przedmiot umowy, o których mowa w § 1 umowy zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową.  

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

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, jak 

również za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, w mieniu użytkowników lokali znajdujących się w 

obiektach budowlanych oraz  o których mowa w § 1 ust. 4.  

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

polisy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych i szkód mających bezpośredni związek 

z prowadzonymi pracami powstałych w mieniu Zamawiającego, w mieniu użytkowników lokali 

znajdujących się w obiektach budowlanych oraz w mieniu osób trzecich  – odpowiedzialność finansową za 

te szkody Wykonawca ponosi w całości. 

 

§ 10 

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie  lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych 

w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za nie wykonanie przeglądu obiektu budowlanego zgodnie z ustalonym harmonogramem – 100 zł za każdy 

dzień opóźnienia, 

-  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

20.000,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

     -  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20.000,00 zł. 

3. W przypadku gdy kara nie będzie pokrywać poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 11 

 

     Jeżeli Wykonawca sporządzi protokół o którym mowa w §5 ust.1 pkt 6 w sposób wadliwy lub nierzetelny  

i odmówi ich poprawy, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć  dalsze świadczenie usług  

innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez ponoszenia kar określonych w § 10 ust.2. 

 



 

 

§ 12 

  

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie kwota wpłaconego wadium  w wysokości 5.000,00 zł 

(pięć tysięcy złotych) za całość przedmiotu zamówienia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  po zakończeniu okresu 

umownego w wysokości nominalnej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia/wygaśnięcia niniejszej 

umowy na jego pisemny wniosek  po wcześniejszym uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonany 

przedmiot zamówienia. 

§ 13 

 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 14 

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) nieudostępniania oraz nieujawniania treści umowy jak i wystawianych faktur związanych z realizacją 

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,  

nieudostępniania 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. 

 

§ 15 

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

 

§ 16 

Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Załączniki: 

- załączniki nr 1÷5 stanowiące wykaz lokalizacji obiektów budowlanych (z podziałem na nieruchomości)  

                          przeznaczonych do kontroli w zasobach Administracji nr 1, 2, 3, 4 i 5. 

-załącznik nr 6 – wzór protokołu z zakończenia okresowych 5-letnich kontroli budynków mieszkalnych 

 i   niemieszkalnych 

 

 

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

                       /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. 


