
DPS-AG.252.1.2015                                                                                                                                                        
Formularz oferty str. 1/2

………………………………………………
/pieczęć adresowa wykonawcy; w przypadku 
konsorcjum należy podać dane Wykonawców 
tworzących konsorcjum /

………………………………………………..
………………………

                                ……………………….

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
…………………………………………………………………………………………………..

1. Oferujemy wykonanie zamówienie na warunkach jak niżej:

Część … przedmiotu zamówienia  - (nazwa części)

Oświadczamy,  że  cena  oferty  została  sporządzona  w  oparciu  o  całkowity  przedmiot  
zamówienia,  posiadaną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  uwzględnia  należny  podatek  od  
towarów i usług VAT a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena netto: ……………………………,  Cena brutto: ………………………., 

Słownie: ……………………………………………………………………………….

Realizacja przedmiotu opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr …………... 
odbywać się będzie na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią, na warunkach 
określonych w niniejszej ofercie.

2.  Termin realizacji zamówienia wynosi:
od dnia podpisania umowy do dnia 31. 08. 2015 r.

3.   Warunki płatności:
W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone we wzorze  umowy.

4. Oświadczamy,  że  wykonamy/nie  wykonamy  całość  zamówienia  siłami  własnymi. 1

Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
    ……………………………………………………………………………………...................

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

5.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  
a  także  wzorem  umowy  oraz  wszystkimi  innymi  dokumentami  i  nie  wnosimy  do  nich 
żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami.

6. Dane Wykonawcy:
Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy: ……………………………………………………
Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  do  kontaktów  z  zamawiającym  Imię  i  Nazwisko 
…………………………………………………………………………………………………...

nr tel.: …………………….. Faks: ……………….….  (do korespondencji faksowej- na podany nr będą 

1

 Niepotrzebne skreślić



                                                                                                                                                   wysyłane wszystkie informacje faksowe)
e-mail: …………………………………. (do korespondencji elektronicznej – na podany adres będą wysyłane wszystkie 
                                                                                                    informacje przesyłane drogą elektroniczną)

Formularz oferty str. 2/2
Siedziba Wykonawcy:
Miejscowość: ………………………… Ulica: ………………………………………… 

Nr domu: ……………… Nr Lokalu: ……….. Kod pocztowy: ………………. 

Strona www. ……………………………….

Integralną część oferty stanowią:

1. Wzór  pełnomocnictwa  udzielonego  Pełnomocnikowi  wyznaczonemu  do  reprezentowania
wykonawców/wspólników  (załączyć  do  ofert  składanych  przez  wykonawców 
występujących wspólnie jak i przez spółki cywilne) - Załącznik Nr 1.

2. Wzór  oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania 
Załącznik nr2 

3. Wzór  oświadczenia  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  - 
art. 22 P.z.p. – Załącznik nr 3

4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót - Załącznik Nr 4.
5. Wzór wykazu  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 5
6. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 6
7. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 7
8. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego zrealizowanych zamówień – Załącznik nr 8
9. Informacja z banku.
10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
gospodarczej.
11. Harmonogram rzeczowo-finansowy ( na podstawie przedstawionego PRZEDMIARU).

                                                                         Imię ……………… Nazwisko………………..

Miejsce i data ..........................  Podpis …………………………………………
                                                                                                                                              /umocowany przedstawiciel wykonawcy                    
                                                                                                                                                określony w dokumencie rejestrowym/

DPS-AG.252.1.2015



Załącznik nr1
          ………………………….
                                 [Miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

I. My niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy:*
l...................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]
reprezentowany przez: 

a).........................................................................................................................................
b).........................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:
a)...................................................................................................
b)...................................................................................................

3................................................................................................................................................
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:
a)...................................................................................................
b)...................................................................................................

występujący  wspólnie  /  występujący  jako  spółka  cywilna,* składamy  ofertę  wspólną 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:

II. Oświadczam/y, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie 
/  wspólników,*  w  w/w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego* 
o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy* został wyznaczony:

1. Pełnomocnik................................................................................................................
                                                                      [pełna nazwa Pełnomocnika]

2. Wszyscy  wykonawcy/wspólnicy*  określeni  w  punkcie  I  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Pełnomocnik określony w punkcie  II.  l  jako nasz przedstawiciel  jest  upoważniony 
do reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o 
udzielenie  zamówienia*  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  na 
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zaciągania zobowiązań w ich imieniu*.

Podpis wykonawcy/ów / wspólnika/ów udzielającego/ych pełnomocnictwa:*

1. a)..................................................  b).....................................................

2. a)..................................................  b).....................................................

3. a)..................................................   b)...................................................

DPS-A-G.252.1.2015
Załącznik Nr 2



OŚWIADCZENIE

o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. l ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. )

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Remont dachu budynku  DPS w Siedlcach przy ulicy Poniatowskiego 32 w 2015 roku” 

w imieniu reprezentowanej /nych* przeze mnie firmy/y*

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

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

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

                                            /nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 
oświadczam, że :

brak  w  stosunku  do  mnie/nas*  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  z  powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy.

                                                                          Imię …………………………….…

                                                                       Nazwisko …………………………..

Miejsce i data........................................       Podpis.....................................................................
/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy dokument podpisują 
bądź wszyscy Wykonawcy
Bądź Pełnomocnik w ich imieniu.



DPS-AG.252.1.2015 Załącznik nr 3

…………………………………….
/pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

Przystępując do postepowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Remont dachu budynku DPS w Siedlcach przy ulicy Poniatowskiego 32 w 2015 r.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 
2013 r. poz.907. z późn. zm.) w imieniu reprezentowane/ych* przeze mnie firm/y* 

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

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

3……………………………………………………………………………………………………. 
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

Jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
Oświadczam, że:
Spełniam/y* warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia;
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Imię ………………………
Nazwisko ……………………….

Miejsce i data ……………………………             Podpis …………………………………
/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić
W  przypadku  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  powyższy  dokument  podpisują  bądź  wszyscy  Wykonawcy 
występujący wspólnie bądź Pełnomocnik w ich imieniu.



DPS-AG.252.1.2015

…………………………………..
Załącznik nr 4

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem termin  
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

Remont dachu budynku DPS przy ul. Poniatowskiego 32 w Siedlcach

Lp.
Nazwa zadania - Rodzaj robót

(co najmniej jedna robota budowlana o wartości co  
najmniej  400 000,00  zł.  brutto  związana  z  
remontem dachu

Wartość zadania Data wykonania 
od-do Miejsce wykonania)

1.

2.

3.

4.

* Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające., ze wymagane roboty zostały wykonane w sposób należyty,  
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejsce i data………………………  

                                                                         Imię ………………… Nazwisko ………………..…

Podpis ……………………………..
       /podpis osoby lub osób uprawnionych 

    do reprezentowania wykonawcy/



DPS-AG.252.1.2015 Załącznik nr 5

……………………………………..
               /pieczęć adresowa wykonawcy/

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

L.P. Imię i 
Nazwisko

Zakres 
wykonywanych 
czynności

Doświadczenie Opis zawodowych 
kwalifikacji/uprawnień

Podstawa 
dysponowania 
osobami

1 Kierownik 
robót

Nr uprawnień:
…………………
z dnia
……………………..

2 Nr uprawnień:
……………………..
z dnia
……………………….

3 Nr uprawnień:
………………………
Z dnia
……………………..

Miejsce i data……………………….

                                                                              Imię ……………………. Nazwisko ……………………
                                                                            

                                                                            Podpis  ……………………………………….
                                                                                                                         /podpis osoby lub osób upoważnionych 
                                                                                                                             do reprezentowania wykonawcy/



DPS-AG.252.1.2015 Załącznik nr 6

………………………………………………………
/pieczęć adresowa podmiotu udostępniającego zasoby

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia

Zobowiązuje się do oddania swoich zasobów

……………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu-wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

Do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

Przy wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na 
naprawie dachu budynku DPS przy ulicy Poniatowskiego 32 w Siedlcach.

Oświadczam, iż:
a) Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następujący zakresie:

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

b) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

c) Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

d) Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

e) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

Miejsce i data………………………………
Imię…………………  Nazwisko………………………………………….
Podpis…………………………………………………………………………..
/podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby/
Uwaga
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności :
1. Pisemne zobowiązanie podmiotu., o którym mowa w art.26 ust.2b ustawy Pzp
2. . dokumenty dotyczące:

a) Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.



DPS-AG.252.1.2015 Załącznik nr 7

…………………………….
Pieczęć Wykonawcy

INFORMACJA  
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na:

Remont dachu budynku DPS przy ulicy Poniatowskiego 32 w Siedlcach

Reprezentując:
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

Informuję, że:
o nie należę/ymy   do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z poźn. zm.).
o należę/ymy  *   do  grupy kapitałowej  w rozumieniu  ustawy z  dnia  16  lutego  2007 r.  o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Lista podmiotów w załączeniu.

……………………… ………………………..
(miejscowość i data) (podpisy uprawnionych

Przedstawicieli Wykonawcy)

*Uwaga:
1)  W  przypadku  przynależności  do  grupy  kapitałowej  należy  wymienić  wszystkie 
podmioty, również zagraniczne.
2)  W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  informację  lub  listę  składa  każdy  z\ 
Wykonawców,  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  bądź  Pełnomocnik  i  ich 
imieniu.



DPS-AG.252.1.2015 Załącznik nr 8

………………………………..
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na:

Remont dachu budynku DPS przy ulicy Poniatowskiego 32 w Siedlcach 

Oświadczam, że:

……………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy, członka konsorcjum lub innego podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b)

w okresie ostatnich trzech lat miałem lub mam:
a) przypadki stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu umowy wad i usterek,
b) przypadki wykonania przedmiotu umowy po terminie realizacji wynikającym z umowy,
c) przypadki zapłaty kar umownych,
d) przypadki  rozwiązania,  wypowiedzenia  albo  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 

okoliczności, za które ponoszę jako Wykonawca odpowiedzialność,
e) przypadki braku płatności wynagrodzenia podwykonawcom,
f) nie nastąpił żaden z powyższych przypadków*)

*) odpowiednie zakreślić

Jeżeli  na  którekolwiek  z  pytań  Wykonawca  odpowie  twierdząco  proszę  opisać  przypadek  i 
wskazać  jakie  działania  Wykonawca  podjął  lub  zamierza  podjąć  w  celu  wyeliminowania 
podobnych przypadków w przyszłości.

……………………………… ………………………………….
(miejscowość i data) (podpisy uprawnionych przedstawicieli

Wykonawcy)

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy 
dokument  podpisują  bądź  wszyscy  Wykonawcy 
występujący  wspólnie  bądź  Pełnomocnik  w  ich 
imieniu.

2)  W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykonania zamówienia polega na doświadczeniu innego 
podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust.2b 
ustawy Pzp, powyższy dokument  podpisuje  osoba 
upoważniona do reprezentacji tego podmiot

Załącznik nr 9



PROJEKT
UMOWA o roboty budowlane

Nr DPS – AG.252. …. .2015

zawarta w Siedlcach w dniu ...............2015 r.
na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

p o m i ę d z y: 

Miastem Siedlce - „Domem nad Stawami”  Domem Pomocy Społecznej w Siedlcach z siedzibą 
08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 32 posiadającym REGON 711689830 i nadany NIP 821-22-14-945 
zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje: 
Sławomir Piotrowski Dyrektor DPS na podstawia upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta 
Siedlce
a      
................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:                            
................................................................................................................................................
zawarto umowę o następującej treści :  

§ 1

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zadania  pn.:  „  Remont  dachu 
budynku DPS część „A” „B” przy ul. Poniatowskiego 32 w Siedlcach”  zgodnie  ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 2

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy określonego w §1 Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  cenę 
ryczałtową  brutto  w  wysokości  ………………………………………………………………….  zł  (słownie: 
……………………………………………………………………………………………………..).
2. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1  nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej na 

podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
3. Zamawiający ureguluje należności wynikające z faktury, o której mowa w ust.2 przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej pod względem formalno - 
prawnym  i rachunkowym faktury  VAT.

4. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania wartości 
prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy ( w tym błędów rachunkowych 
min. w sporządzeniu przedmiaru robót).

5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędne będzie przeprowadzenie jakichkolwiek robót 
dodatkowych lub zamiennych, wówczas Wykonawca będzie bezwzględnie zobowiązany do realizacji  
takich robót.

6.  W każdym z  powyższych  przypadków wycena  robót  dodatkowych,  zamiennych  lub  zaniechanych 
zostanie  dokonana  z  uwzględnieniem  cen  jednostkowych  i  warunków  określonych  kosztorysem 
ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszej umowy i wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

7. Wykonawca wraz z fakturą końcową przedstawi: 
     1) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, iż Wykonawca uiścił na ich rzecz
         wymagane wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości, lub
      2) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty określonych w ust. 7 

pkt.  2  oraz  braku  pisemnego  zgłoszenia  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty 
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  (w  przypadku  ich  zaistnienia)  - 
Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty w 
terminie 30 dni od daty złożenia faktury końcowej przez Wykonawcę Zamawiającemu.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty określonych w ust. 7 



pkt.  2  oraz zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego w wyniku  zgłoszenia  pisemnego 
przez  Wykonawcę  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę 
potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

§ 3

Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest :
1. Harmonogramem rzeczowo - finansowy.
2.  Szczegółowy kosztorys ofertowy dostarczony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

§ 4

Strony uzgodniły następujące terminy realizacji:
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od 01.07.2015 r.
2. Termin wykonania całości zadania      - do 31.08.2015r.

§ 5
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót Podwykonaw-

com lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ  z pomocą Podwy-

konawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpić może tylko i  wyłącznie na zasadach i warunkach 
określonych w art. 143b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z art. 6471 KC w trybie niżej 
określonym: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamie-
rzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowią-
zany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiają-
cemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do-
łączyć  zgodę Wykonawcy na zawarcie  umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej  z  projektem 
umowy wraz z uwzględnieniem zapisów z art. 143 b ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy nie zgłosi na piśmie za-
strzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przed-
kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z 
uwzględnieniem zapisów z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
4) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przed-
kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz  z  
uwzględnieniem zapisów z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6) w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo należy zastosować zapisy określone odpowied-
nio w pkt. 1÷5.
7) Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 

b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy, 

c) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy. 

3. Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny. 

§ 6



1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z postanowieniami  umowy, 
harmonogramem,  normami  technicznymi,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami.
2.  W przypadku,   gdy  Wykonawca  będzie  realizował   roboty  objęte  niniejszą  umową bez  należytej 
staranności,  niezgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  technicznymi,  zasadami  sztuki 
budowlanej, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: 

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,
2) odstąpić od umowy w całości lub w  części z winy Wykonawcy,
3)  powierzyć  poprawienie  lub  wykonanie  robót  objętych  umową  innym  podmiotom  na  koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
4)  potrącić  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  należności  z  tytułu  kar  umownych  odszkodowanie 
przewyższające wartości kar umownych.

3.  W  przypadku  wstrzymania  prac  przez  Zamawiającego  lub  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
(Wykonawca  zostanie  poinformowany  pisemnie)  Wykonawca  nie  będzie  wnosił  żadnych  roszczeń 
finansowych z tego tytułu.
4.  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał   się  z  dokumentacją  i  miejscem  prowadzenia  robót,  oraz 
że warunki  robót  są  mu  znane.  Jednocześnie  Wykonawca  oświadcza,  że  ponosi  wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia  istniejących budynków, instalacji, urządzeń itp.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:   

1) przeszkolenie zatrudnionych  przez siebie osób w zakresie przepisów  BHP, 
2) posiadanie przez te osoby  wymaganych badań lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe. 

§ 7

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi ………….. 
miesięcy od daty ostatecznego odbioru.

§ 8

Do należytego wykonania przedmiotu umowy  strony ustalają następujące warunki szczegółowe:
1. Obowiązki Zamawiającego:

1) przekaże plac budowy na wniosek Wykonawcy pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę 
harmonogramu  rzeczowo-terminowego  realizacji  robót  uzgodnionego  z  Inspektorem  Nadzoru  
i przedstawicielem Użytkownika – Dyrektorem DPS

2. Obowiązki Wykonawcy:
1)  w terminie trzech dni  roboczych od dnia  podpisania  umowy dostarczy  Zamawiającemu kopie 
uprawnień  budowlanych  wymienionych  w §  9  ust  2  oraz  oświadczenia  o  przyjęciu  obowiązków 
kierownika budowy.
2) przyjmie plac budowy, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót od dnia 1.07.2015 r.
3) zapewni dozór na terenie budowy przez cały okres trwania robót,
4) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód  oraz na bieżąco usuwać będzie  
wszelkie  urządzenia  pomocnicze  i  zbędne  materiały,  odpadki  i  śmieci,  opakowania  i inne 
pozostałości  po  zużytych  przez  Wykonawcę  materiałach,  które  nie  są  potrzebne.  W przypadku 
zaniechania,  czynności  porządkowe  mogą  zostać  wykonane  przez  Zamawiającego  na  koszt 
Wykonawcy.
5) będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego.

§ 9

Nadzór na budowie z ramienia Zamawiającego  będzie sprawował:
 1) Inspektor Nadzoru inwestorskiego w osobie ................................. posiadający uprawnienia
     budowlane  nr .............................. z dnia .................................  
2) Główny Administrator DPS -  Maria Wierzejska
  

§ 10



1. Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru końcowego potwierdzoną wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

2. Wykonawca  razem  ze  zgłoszeniem  zakończenia  robót,  o  którym  mowa  w  ust.1,  przedkłada 
Zamawiającemu  komplet  dokumentacji  odbioru  w  celu  jej  sprawdzenia  (  tj.  protokoły  badań 
i sprawdzeń, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności, oświadczenie kierownika budowy, 
dziennik budowy).

3. Zamawiający zobowiązuje się  przystąpić do odbioru końcowego  wykonanych robót w ciągu 10 dni 
roboczych od daty  zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

4. Zamawiający sporządza  protokół odbioru końcowego. Protokół podpisują strony Umowy bądź osoby 
upoważnione do dokonania  odbioru w ich imieniu na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa 
będącego załącznikiem do protokołu.

5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu 
zakończenia robót.  

§ 11

1.  Wykonawca usuwa w terminie  14 dni wady lub usterki stwierdzone w okresie gwarancji.
2. Zamawiający zobowiązuje się w przeciągu 3 dni od zgłoszenia usunięcia wady lub usterki   przystąpić 
do protokolarnego odbioru wykonania naprawy.

§ 12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonane przez niego roboty mają 
wady  zmniejszające  ich  wartość  lub  użyteczność  albo  zostały  wykonane  niezgodnie  z  Umową. 
Odpowiedzialność  ta  dotyczy  wad  stwierdzonych  zarówno  w  trakcie  odbioru  końcowego  robót,  jak 
również powstałych lub stwierdzonych po końcowym odbiorze robót.

2.  W  przypadku  nie  przystąpienia  Wykonawcy  do  usunięcia  wad  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru 
końcowego  robot,  Zamawiający  może  wstrzymać  wszelkie  płatności  do  momentu  ich  usunięcia. 
Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki z tego tytułu. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.

3, Jeżeli Wykonawca nie przystąpi, w wyznaczonym terminie do usunięcia wad, o których mowa w ust. 2 
albo jeżeli nie usunął wszystkich wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do ich usunięcia, 
Zamawiający ma prawo bez osobnego powiadomienia usunąć wady na koszt Wykonawcy, wybierając 
w tym celu dowolną firmę. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o 10 % 
zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli potrącenie nie będzie możliwe Zamawiający 
dochodzić ich będzie na zasadach ogólnych.

4. W sytuacji natomiast, gdy wad usunąć się nie da, Zamawiający ma prawo:

a) obniżyć wynagrodzenie o wysokość powstałej z tego tytułu szkody i poniesionych strat;

b) w przypadku wystąpienia Wady Istotnej, co do której Wykonawca nie przystąpił do jej usunięcia lub 
nie usunął tej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - odstąpić od umowy.

5. Zamawiający ma prawo według swojego wyboru wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody 
z powodu istnienia wady.

7.  O  wykryciu  wady  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  podając  termin  i  miejsce  oględzin  z  2  - 
dniowym  wyprzedzeniem.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uczestnictwa  w  oględzinach.  Brak 
Wykonawcy  w  oględzinach  nie  zwalnia  go  z  obowiązku  usunięcia  wad  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie.

8. Zamawiający z tytułu rękojmi i/lub gwarancji  może żądać usunięcia wady,  wyznaczając w tym celu 
Wykonawcy termin, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym jego upływie może usunąć wady na koszt 



Wykonawcy wybierając w tym celu dowolną firmę. Koszty poniesione przez Zamawiającego na usunięcie 
wad oraz  kary  umowne za  zwłokę  w usunięciu  wad mogą być  potrącone z kaucji  gwarancyjnej  lub 
Bankowej/Ubezpieczeniowej Gwarancji udzielonej na okres gwarancji.

9.  W  szczególności  Zamawiający  zastrzega  możliwość  dochodzenia  zwrotu  wszelkich  poniesionych 
kosztów wynikłych z niedotrzymania umownego terminu przystąpienia do usuwania usterek, zaniechania 
robót przy usuwaniu usterek lub niedotrzymywania terminu wyznaczonego do usuwania usterek.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1)  10%  wartości  umowy,  gdy  Zamawiający  odstąpi  od  umowy  z  powodu,  za  który  odpowiada 
Wykonawca (z uwzględnieniem przypadku określonego w § 15 ust. 2 pkt. 7),
2) 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki  w realizacji umowy, albo zwłoki w usunięciu wad, 
jeżeli zwłoka trwa nie dłużej niż 20  dni i 0,4 % za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki,
3)  5%  wartości  umowy  w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
4)  5%  wartości  umowy  w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
5) 5% wartości umowy w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
6) 5% wartości umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty.

2. Termin  usunięcia  wad  stwierdzony  w  okresie  rękojmi  –  2  tygodnie  od  dnia  powiadomienia 
Wykonawcy  o wystąpieniu wad  w przedmiocie umowy.

3. Jeżeli  z  jakiejkolwiek  przyczyny  leżącej  po  stronie  Wykonawcy  nie  jest  możliwe  terminowe 
zakończenie robót, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich wykonanie, 
z zagrożeniem iż w przypadku ich niezrealizowania w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie 
uprawniony do realizacji zaległych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiający zapłaci kary umowne w wysokości:
10  %  wartości  umowy,  gdy  Wykonawca  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które 
odpowiada Zamawiający.

5. Jeżeli kary umowne określone w ust. 1, nie pokrywają wysokości poniesionej  przez Zamawiającego 
szkody,  a  także  w  razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  w 
przypadkach  innych  niż  określone  w  ust.  1,  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie wykonać należycie zleconego zakresu robót, Zamawiający 
ma prawo odstąpić od realizacji umowy.

§ 14

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach: 

1)  zmiany  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy,  na  uzasadniony  wniosek  Wykonawcy  i  pod 
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:

a) opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy, 
b) opóźnieniem w przekazaniu  dokumentacji  budowy (pozwolenia  na budowę,  dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiają-
cy był zobowiązany), 
c) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 



d) siły wyższej, klęski żywiołowej 
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań, związanych z prowadze-
niem robót,
f) zlecenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o czas  
niezbędny na ich wykonanie.

2)  zmiany  kluczowych  specjalistów  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  przez  Strony 
z przyczyn  od  nich  niezależnych,  w  przypadku  nie  wywiązywania  się  kluczowych  specjalistów 
z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych  zdarzeń losowych między innymi 
takich jak:  śmierć,  choroba,  ustanie  stosunku pracy pod warunkiem, że  osoby zaproponowane 
będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,

3) zmiany  stawki  podatku  VAT,  (Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  o 
kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT),

4) zmiany  sposobu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  postaci  odmiennych  od  przyjętych 
w specyfikacjach,  dokumentacji  technicznej,  warunków  wykonywania  robót  skutkujących 
niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

5) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,

c)  zaprzestania  produkcji  materiałów budowlanych,  których  użycie  Zamawiający  przewidział 
przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Szczegółowy  zakres  robót  zamiennych  musi  zostać  udokumentowany.  Wprowadzenie  robót 
zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
określoną w § 2 ust. 1 umowy.

3.  Jeżeli  zmiana  umowy  wymaga  zmiany  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej 
wykonania  i  odbioru  robót,  strona  inicjująca  zmianę  przedstawia  projekt  zamienny  zawierający  opis 
proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli  
dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez  
Zamawiającego.

4. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu 
na  etapie  postępowania  o  zamówienie  nie  wpłynęłaby  na  krąg  podmiotów  ubiegających  się 
o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno 
– organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub 
jego  formy  organizacyjno  –  prawnej  w  trakcie  trwania  umowy,  innych  danych  identyfikacyjnych,  
zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

5. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie 
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

a) opis zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
d) czas  wykonania  zmiany  oraz  wpływ  zmiany  na  termin  zakończenia  umowy  i  właściwie 



umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję 
techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. 

§ 15

1. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części  umowy,  bez prawa 
naliczania  kary  Zamawiającemu i  dochodzenia  odszkodowania  z  tytułu  odstąpienia  od umowy – 
art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Oprócz  przypadków  wymienionych  w  przepisach  prawa,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do 
odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:
1) nastąpi likwidacja firmy bądź upadłość Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia  wykonanie 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni 
od daty przekazania terenu budowy,
4) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa 
dłużej niż 5 dni,
5) nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty 
przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zama-
wiającego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych przypadkach określonych w 
umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wy-
znaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięciem stanu stanowiącego podstawę zamierzo-
nego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu.
6)  Wykonawca skierował,  bez akceptacji  Zamawiającego,  do kierowania  budową osobę inną  niż 
wskazana w Ofercie Wykonawcy,
7) Wykonawca będzie realizował roboty budowlane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonaw-
cę, niezgłoszonego Zamawiającemu - zgodnie z zapisami określonymi w § 5 ust. 2 niniejszej umowy

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,   
      iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich  
      zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4.  Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem 
     nieważności.
5.   Zamawiający jak i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy składając oświadczenie     

o odstąpieniu w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie, określonych w § 15 ust. 2 i 3, a skutek złożonego przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
oświadczenia woli o odstąpieniu następuje z dniem doręczenia Wykonawcy, bądź Zamawiającemu 
tego oświadczenia. Odstąpienie to w relacjach pomiędzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek 
wyłącznie na           przyszłość. 

6.  W związku z ustaleniem przez strony iż odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość 
      Wykonawca oraz Zamawiający obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Komisji  
powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  
robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
b)  Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na koszt  tej  
Strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;
c)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być 
wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji  innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli  
odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
d)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbiór  robót  przerwanych  oraz  robót 
zabezpieczających. Jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 



Wykonawca, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
e)  Zamawiający,  w razie  odstąpienia  od niniejszej  Umowy z przyczyn,  za  które  Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do 
dnia odstąpienia, 

- przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  terenu  budowy  w  ciągu  siedmiu  dni  od  daty 
odstąpienia  przez  Strony  od  niniejszej  Umowy  wraz  ze  szczegółowym  protokołem 
inwentaryzacji robót w toku. 

7. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, do rozliczenia wynagrodzenia za prace 
zrealizowane  przez  Wykonawcę  do  dnia  rozwiązania  umowy,  stosuje  się  wartości  skalkulowane 
oszacowane kosztorysem powykonawczym, sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie składni-
ków cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Jeżeli wykonane roboty 
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Za-
mawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branży cenę jednostkową tych robót.

§ 16

1.  W  razie  powstania  sporu  związanego  z  wykonywaniem  Umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest 
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 
21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
3. Wykonawca może dochodzić roszczeń wynikających z niniejszej Umowy dopiero po bezskutecznym 
upływie terminu określonego w ust. 2, bądź odmowy uznania przez Zamawiającego roszczeń.

§ 17
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 907 z późn. zm.).

§ 19

Spory mogące powstać w trakcie realizacji Umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach:  dwa dla  Zamawiającego,  dwa dla 
Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do oferty
Załącznik do  umowy DPS-AG.253……2015

DPS-AG.252.1.2015



 KOSZTORYS OFERTOWY 
Remont dachu budynku DPS przy ulicy Poniatowskiego 32 w Siedlcach

Kod CPV 45260000-7

L.P. Remont 
dachu

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

1 KNR-W 4-
01 0545-02

Rozebranie  pokrycia 
dachowego  z  blachy 
nie  nadającej  się  do 
użytku

M2 2508

2 KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie  rynny  z 
blachy  nie  nadającej 
się do użytku

m 124,80

3 KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie  obróbek 
murów  ogniowych, 
okapów,  kołnierzy, 
gzymsów  itp.  Z 
blachy  nie  nadającej 
się do użytku

M2 201,9 
+108,75*0,4=245,400

4 KNR-W 2-
02 0409-01

Krokiewki-przekrój 
poprzeczny  drewna 
do 180 cm2 z  tarcicy 
nasyconej 10*8cm

M3 3710*0,10*0.08=29,680

5 KNR-W 2-
02 0410-04

Ołacenie  połaci 
dachowych  łatami 
38x50  mm  o 
rozstawie  ponad  24 
cm  z  tarcicy 
nasyconej

M2 2619,80

6 KNR K-06
0243-04

Montaż  wyłazów 
dachowych standard o 
powierzchni  powyżej 
0,50 m2

Szt. 1

7 KNR K-05
0102-05

Montaż  deski 
czołowej

m 124,80

8 KNR K-05
0102-04

Montaż  deski 
okapowej

m 124,80

9 KNR K-05
0103-01

Mocowanie  na 
krokwiach  folii 
dachowej

M2 2619,80

10 NNRNKB
202  0529-
02

(z  IV)  Pokrycie 
dachów  blachą 
stalową  ocynkowaną- 
trapezową  powlekaną 
gr.  0,70  mm;  T-50 
połysk

M2 2919,80

11 KNR K-05
0501-03

Montaż  rynien 
dachowych stalowych 
o średnicy d-150mm

M2 124,8

12 KNR K-05
0501-07

Montaż  denek  w 
rynnach

Szt. 76

13 KNR K-05 Montaż  lejów  w 
rynnach

Szt. 38



0501-06
14 NNRNKB 6

0541-02
Obróbki blacharskie z 
blachy  powlekanej  o 
szerokości  w 
rozwinięciu ponad 25 
cm-0,50mm połysk

M2 595,904

15 NNRNKB
202  0541-
01

(z  VI)  Obróbki 
blacharskie  z  blachy 
powlekanej  o 
szerokości  w 
rozwinięciu do 25 cm 
0,50 mm połysk

M2 99,936

Wartość  robót 
ogółem



HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Remont dachu budynku DPS przy ulicy Poniatowskiego 32 w Siedlcach

Kod CPV 45260000-7

L.P. Opis Jedn. 
miary

Ilość Wartość 
robót

Czas 
wykonania

1 Wymiana  pokrycia 
dachu -część  A1 

m2 500

2 Wymiana  pokrycia 
dachu- część  A2

m2 500

3 Wymiana  pokrycia 
dachu -część  B1

m2 500

4 Wymiana  pokrycia 
dachu -część  B2

m2 500

5 Wymiana  pokrycia 
dachu -część  C

m2 619,80








