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I. Informacje o przetargu

7.Przetarg pisernny nieograniczony organiztrje Bełchatowska Społdzielnia Mieszkaniowa
z siedztbą w Bełchatowie ul. Okrzei 45 zwana dale1 ,,Zamawiającym".

2. Postępowanie przetargowe przeprowadzanę jest rra zasadach i warunkach określonych
w,,Regulaminie udzielaniazamowień na roboty budowlane, dostawy i usługi".

II. Przedmiot przetargu

1. Opis przedmiotu przetargu zawarty został w specyfikacji technicznej wykorrania i odbioru
robót, któr,a stanowi załącznik ru, 1 do SWZ.

2. Zamaw taj ący dopu szcza możli wo ś ci składani a ofert c zę ś ci o wy ch.

III. Pracownik uprawniony do porozumiewania się z oferentami

Do korrtaktów z oferentami uprawniona jest p.o. Kierownika Działu Remontów i Konserwacji
Grażyna Macugowska, numer telefonu: (44) 635-03-44, numer pokoju w siedzibie
zamawtającego: pok. 27, codzientrie w dniach roboczych w godzinach 100a - 14aa.

IV. Warunki wymagane od oferentów

1. W przetargu moze wziąc udział oferent który:
1) prowadzi działalność gospodarcząw zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne,
3) zrealtzował w okresie ostatnich 5 lat a jeżelt okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej 2 zadaniaodpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia.
4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej)
w zakresie prowadzone1 działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia co najmniej
50.000,00 zł,
5) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

jeżeli

6) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenlę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem
techniczny m or az o sobami zdolnymi do wykona nia zamowienia,
7) znajdqe się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniĄącej wykonanie zamówienia.
8) nie zachodząwobec wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego
lub likwidacyjnego,
9) złoży ofertę zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.

2. Na potwierdzenie spełnienia warutrków, o któryclr tnowa w ust. 1 oferenci winni złożyc:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wyrnagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenta do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
aktualne zaświadczęnie właściwego naczelnika urzędu skarbowęgo oTaz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawcante zalega z opłacaniem
Podatków, opłat oraz składek lla ubezpieczerrie zdrowotne lub społeczne, lub
zaŚ:lliadczente, że uzyskał ptzewidzianę plawem zwolnierrie, odloczenie lub rozłozenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonapia decyzji właściwego
organu - wystawionyclr rrie wcześniej niZ 3 miesi ące przed upłf wern termitru składania
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wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzęch lat usług, a jeżeli okres prowadzenia
działalności.jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usługom stanowiącym przedmiot zamówienta, z podaniem ich wartości oraz daty

i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, ze usługi te
zo stały wykonane należy cie,
polisę lub inny dokument ubezpteczenia potwietdzający, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (de liktowej i kontraktowej)
w zakresie prowadzorrej działalności gospodarczej na sumę tlbezpteczenta
wynoszącą co najmniej 50.000,00 zł.

V. Sposób przygotowania i treść oferty

1. Oferta powinna zawleraa,.

l) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę orazsiędzlbę, jeżeli oferentem

jest osoba prawna lub inny podmiot,

ż) datę spovądzenia oferty,

3) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z SWZ i przyjęciu tych warunków bęz zastrzeżeń,

4) oświadczenie o akceptacji istotnych warunków umowy izobowiązanie do zawarciaumowy

ztakimi warunkami po wyborze oferty,

5) oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu zamówienia

(warunek minimum 5 lat),

6) oferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,

7) oświadczenie Ofęrenta, że dokonał oględzin i obmiarów we własnym zakresie.

2. ofertawtazzzŃącznikami powinna być sporządzona zgodnie zformularzem stanowiącym

załączntk nr 3 do SWZ w formie pisernnej oraz podpisana przez osobę upowaznioną

do teprezentowania wykonawcy. Upowaznierrie do podpisania oferty powinno być dołączone

do oierty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Oferta

powinna byc złożona w jednym egzemplarzu.
J. po oferty winny być załączone wszystkie wymagane dokumenty wymienione w pkt. IV
ust. 2 SWZ. Dokumenty te stanowią integralną częśc oferty jako jej załączntkt.

4. Dokumenty mogą być przedstawiane w folmie oryginałów lub kserokopii poświadczonych

za zgodnośc z oryginałem ptzęz wykonawcę.
5. Do ofert oferent winien załączyc parafbwany wzór istotnych postanowień umowy,

stanowiący załączniknr 2 do SWZ, dowód wniesienia wadium oraz harmonogram tzeczowo-

finansowy.
6. ofertę na\eży złożyc w zaklejonej kopercie, ostemplowanejbądż podpisanej w miejscu jej

zaklelenl,a. Wszystkie strony oferty wraz z załączntkami powinny być spięte w sPosób

zapoblegaj ący j ej clekompletacj i.

7. kopertę na7eży opisać według ponizszego wzoru: Bełchatowska Spółdzięlnia Mieszkaniowa
ul. okrzei 45,9]-4OO Bełchatów ,,Ptzetargnieograniczony na malowanie klatki schodowej w

budyrlku rrrieszkalnyrn wielolodzinnym os. Okrzei bl. 6 kl. VI w Bełchatowie"
8.organizator udziela wyjaśnień w sprawie SWZ niezwłocznie pod warunkiem, ze pisemna

prośba do organizatora wpłynęła na nie rnniej niZ 4 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.
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VI. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wytnogi, o których mowa w niniejszej SWZ,
w cenie ofertowej, musi ująó wszystkie koszty zwlązanę z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Podstawę do obliczenia ceny stanowi specyfikacj a techntczna wykonarria i odbioru robót
i zapisy SWZ.

3. Cena ofęrtowa jest jednostkową ceną ryczałtową i musi zaw:ręrac wszystkie koszty
zw:.ązane z wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówieniałącznte z obowiązującym
podatkiem VAT, ewentualnymi znlżkami i upustarni zaploponowanymi przez Wykonawcę.
Zaproponowana przęz Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie.
Wykonawca winien dokonać dokładnego rozęznania w terenie i skalkulować cenę
w sposób szczegóInie tzete|ny, uwzględniający wszystkie rodzaje robót i składniki
kosztów.

4. Cena musi zawlęrac równiez koszt wszystkich prac towarzyszących i tymczasolvych.
5. Cena ofertowa i wartości muszą byc wyrażone w złotych polskich (PLN) ntęzależnte

od wchodzących w jej skład elementów, z zaokrąg\eniem do dwóch miejsc po przecinku.
W złotych polskich będą również prowadzone rozliczęnia między Zamawiającym
a Wykonawcą.

6. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług zgodnej
z obow tązującym i przep i sa m i.

7. Wszystkie roboty należy wykonać zgodrrie z kartami technicznymi materiałoą sztuką
budowlaną olaz obowiązulącymt plzepisami i normami.

VII. Wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.500,00 zł.
2.Wadium obejmuje okres związania ofertą.
3. Wadium moze być wniesionę w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spoŁdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancj ach ubezpieczeniowych,
4.Termin wniesienia wadium upływa dnia 04.05.2022 r. do godz. 13@.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pienięznej kwotę wadium należy wpłació w kasie
w siedzibie Zamawiającego w dniaclr 10- 1 5 i 25-30 każdego miesiąca lub na konto bankowe
Zamawlającego 5 9 1 0203 95 8 0000 9 I 0200 1 45 5 6 5 .

6. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy dołączyc do oferty przed je1 złożeniem. Dowód
wniesienia wadium w innej fbrmie należy zńączyó do oferty.

7. Niewniesienie wadium albo wniesienie po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie
z postępowania,

8, Zwrot wadium ofblentom nastąpi w ternrinie 7 dni od dnia zakończenia przetargu
zzastrzężęniem ust. 9

9. Organizator zaclrowa wadium, jeżelt wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

VIil. Okres rwiązania ofertą

Składający ofertę pozostanie nią związany przęz 30 dni kalendarzovvych. Bieg terminu
zwtązanta ofertą rozpoczyna się wraz z ternrinem złożenia oferty.
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IX. Termin realizacji

Przedmiot przetargu będzie realizowany do dnia 15.01.202ż r,

X. Opis kryteriów wyboru oferĘ

I.Przy wyborze oferty ZamawtĄącybędzie się kierował następującymi kryteriami:
l. Cena oferty (K) - 85 %

2. Długość okresu gwarancji (G) powyżej minimurn 5 lat - 15 %

Łączna ocena punktowa (Z) we wzoru:
Z:0,85K + 0,15 G

2. Czynnlki wpływające na oceny ofert według kryteriów wymienionych w pkt. l.
Cena oferty - K

znaczęnie
Skala oceIl
K: (Cmin/C) x ]00 x
gdzie:
K
C
Cmin

85%
od 0 do 100 pkt.

0,85

ilość punktów oferty badanej,
cena oferty badanej,
- cena oferty najntższ€l spośród cen wszystkich ofert

Liczba uzyskanych purrktów będzie mnozona przez współczynnik 0,85 odpowiadający
wadzę kryterium ceny.

Długość okresu gwarancji powyżej minimum 5 lat - G.
Znaczęnię -I5 %
skala ocen - od 0 do 100 pkt.

G: (g/gm)x 100 x 0,]5
gdzie:
G - ilość punków oferty badanej,

g - długośó okresu gwarancji oferty badanej powyżej minimum 5 lat,

gm - rrajdłuższy okres gwarancji w złożonych ofeńaclr
Liczba uzyskanych punktów będzie lnnozona przez współczynnik 0,15 odpowiadający

wadze kryteriulll.

3. przy wyborze wykonawcy zostan ąwzięte pod uwagę wyłącznie oferty spełniające warunki

określone w nirriejszej specyfikacji.

4. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty niewiarygodnę a w szazegolnoŚci takie,

które będą zawierały nieuczciwe ceny, to znaczy nadmienrie wygórowane lub rażąco

niskie.

XI. Miejsce i termin składania ofert

i. Ofertę należy złożyc w siedzibie Zatnawtającego ul. Okrzei 45 ,97 -400 Bełchatów, w Pok. 20

do dnia 04.05.2022 r,. do godz. 15a9.

2.ofe11y nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert nie zostaną

otwarte t zostaną zwt,ócone oferentom.



XII. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibi e Zamawiającego, w pok. 9 w dniu 05.05.2021 r. o godz. 10@.

XIII. Wym a gania dotyczą ce zab ezpieczenia n ależyte go wykonania umowy

1. Uczestrrik przetargu, którego oferta została Llznana za najkorzystniejszą powinien wnieść
Zamawlającemu przed zawarcieln umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokoŚci 5oń ceny ofertowej w następujących formach (fbrrna do wyboru wykonawcy):
a) pieniądzupoptzęz wpłatę na rachunek bankowy: 59102039580000910200145565.
b) poręczeniu bankowym,
c) gwarancji bankowej,
d) gwarancj t ub ezpieczeniowej,
or az pr zedło ży c zamawi aj ącemu do wó d wni e si eni a zab ezpie czenta.
2. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy orazbędzie słuzyło pokryciu roszczęń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokosci 70oń zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania ptzez Zamawiającego
zanależycie wykonane.
4. Strony umowy ustalają, iż Zamawlający pozostawi na zabezpieczęnie roszczeri z tytułu
rękojmi za wady i gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia,która
zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.
5. Zabezpteczente należytego wykonania umowy przepada na Tzęcz zamawtającego
w przypadkurozwlązania umowy zprzyczynleżącychpo stronie Wykonawcy lub nieusunięcia
ujawnionych wad do terminu upływu gwararrcji (rękojmi) wykonanych robót.

XIV. Szczegółowe warunki umowy

1. Wykonawca ma obowiązek zgłaszanta do odbioru wszystkie roboty zanikające i ulegające
zakryciu i nie moze przystąpic do dalszej realizacjtpracbez ich odbioru przez inspektora
nadzoru. Jężeli wykonawca nie poinformuj e Zamawiającego o powyższych faktach
i Zamawtalący ztego powodu nie dokona odbioru prac zanikających i ulegającyclr zakryciu,
Wykonawc a zobowiązany j est na żądanie Zamawiąącego odkryó te roboty na własny koszt,
a następnie przywrocic roboty do stanu jak w dntu zgłoszenia żądania.

Wykaz załączników:.
1. Nr 1 - specyfikacja techniczna wykonanta L odbioru robót
2. Nr 2 - istotne postanowienia umowy
3. Nr 3 - formularz ofęftv
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Załączniknr 1
Bełchatów dnia 12.04.2022 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach BSM,
powierzchnia około 1100 m2. Ofęrta dotyczy budynku:

1 . os. Okrzei bl. 6 kl. VI powierzchnia około 1100 m2

Zakręs robót obejmuje :

1. zabezpieczenie folią drzwi wejściowych do mieszkań i windy, schodów i spoczników

oraz posadzek i okien na klatce schodowej,

2, zeskrobanie starej farby, gruntowanie,

3. wykonanie 2-krotrrej gładzi gipsowej wraz z montazem narożników oraz naprawa

i wyrównanie cokołów,

4, zagruntowante gładzi,

5. 2-krotne malowanie farbą emulsyjną ścian, sufitów i biegów schodowych,

6. 2-krotne malowanie farbą olejną grzejnikóW rur instalacji wewnętrznych, balustrad,

cokołów, policzków i boków schodów wrazzpaskami ociekowymi,

7. lamperie w całej klatce wykonać tynkiem żywicznym na uprzednio przygotowanym

podłożu wzmocnionym warstwami wyrównawczymi,

8. flonty skrzynek energetycznych należy oczyścic, zabezpieczyć otwory rewizyjne
i pomalowac,

9. demontaz i montaż nowycli nakładek PCV na pochwyty balustrad,

l0. derrrontaz istrriejących drzwi i ościeznicy oraz dostawa imontaż nowych drzwi p.poż.

do piwnicy (wymagarry atest) - kolor do ustalenia z inwestorem,

7l. sprzątanie i rnycie nabteżąco podłog, schodów w trakcie prac (jezeli taka koniecznośó

będzie występowaŁa) oraz końcowe mycie i uporządkowanie klatek schodowych

po zakończeniu robót,

12. szczegoły uzgodnić z inwestorem,

13. utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania umowy.
Zaleca się dokonanie obmiaru przed rozpoczęcieln pruc i wizję w terenie.

Po wykonaniu poszczególnych etapów robot (gładzie gipsowe, malowanie) zgłosió do BSM
celem dokonania odbioru.

Na w/w materiały prosimy plzedstawió atesty higieniczne,

techniczne. Kolorystykę nalezy ustalić zę Zlęcęntodawcą.

celtyfikaty zgodności i aprobaty
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ZałącznikNr 2
istotne postanorvienia unror.i1,

Wzór Umowy

zawarta w dniu ....2022r. pomiędzy Bełchatowską Spółdzielnią
Mieszkaniową z siedzibą w Bełchatowie ul. Okrzei 45, wpisaną przęz Sąd Rejonowy dla
Łodzi- Sródmieścia w Łodzi, XXWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS 0000l78157,NIP 769-050-29-34, Regon: O004B7195,

l.
ż.
3.

zw aną dalej,,rZamawiaj ącym"

a

zw any m dalej,Wyko nawcą "
§1

Zamawtający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykorrania roboty malarskie w budynku
rnieszkalnym wielorodzinnym os. Okrzei bl. 6 kl. VI w Bełchatowię zwanę dalej ,,robotami".
Zakres tzęczory obej muj e :

1) zabezpteczenie folią dtzwi wejściowych do mieszkańiwindy, schodów i spoczników oraz
posadzek i okien na klatce schodowej,

2) zeskrobanie starej farby, gruntowanie,
3) wykonanie 2-krotnej gładzi gipsowej wraz z montażem narozników oraz naprawa

i wyrównanie cokołów,
zagruntowanie gładzi,
2-krotne malowanie farbą emulsyjną ścian, sufitów i biegów schodowych,
2-krotne malowanie farbą olejną grzejnikow rur instalacji wewnętrznych, balustrad,
cokołóą policzków i boków schodów wraz z paskami ociekowymi,
lamPerie w całej klatce wykonać tynkiem żywicznym na uprzednio przygotowanym
p o dłożu wzmo cnionym warstwami wyró w naw czy m1
frontY skrzynek energetycznych należy oczyścic, zabezpieczyó otwory rewizyjne
i pomalować,

9) demontaz i montaż nowych nakładek pcv na pochwyty balustrad,
10) demontaż istniejących drzwi i ościeżnicy oraz dostawa t montaż nowyclr drzwi p.poż.

do piwnicy (wymagany atest) - kolor do ustalenia z inwestorem,
1l) sprzątanie i mycie nabieżąco podłóg, schodów w trakcie prac Qeżeli taka koniecznośó

będzie występowała) oraz końcowe mycie i uporządkowanie klatek schodowych
po zakończęniu robót,

72) szczegóły uzgodnić z inwestorem,
13) utyltzacja odpadow powstałyclr w wyniku wykorrywania umowy.
Ogółem powierzchnia do malowarria ok. 1100 m2.

Prace należy przeprowadzic zgodnię z warunkamt zawartymi w:
ST - 1 Kod CPV 45000000-7 - RoBoTY BUDOWLANE ,,WYMAGANIA OGÓLNE,,.

2.

Ą)
5)
6)

7)

8)
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§2
Roboty będą wykonane zmateriałów zakupionych i dostarczonych pfzęz Wykonawcę, które

będą odpowiadały nolmom (wymagań wyrobów dopuszczonych do obrotu) pozwalającym

na ich stosowanie w budownictwie, określonym w prawie budowlanynr. Wykonawca przed

zastosowaniem materiałow zakupiorrych na potrzeby robót przedstawi Inspektorowi

nadzoru dokumenty przesądzające o ich zgodności z normami (np.: certyfikat na znak

bezpieczeństwa, deklarację zgodności ltlb certyfikat zgodności z Polską nonną lub aprobatą

techniczną). Z przedstawienia dokumentów Strony umowy każdorazowo sporuądzą
protokół, w którym Inspektor nadzoru potwierdzi wykonar-rie pTzez Wykonawcę obowiązku
oznaezonego w zdaniu popr zedzającym.

Wykonawca oświadcza, ze dokonał oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane
roboty i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na niej

warunki, umozliwia ją rozpoczęcię i zakonczenię robót, zgodnie z terminami określonymi
w niniejszej umowie.

Strony umowy ustalają, iz roboty zostanąwykonane przęz Wykonawcę, z zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi

i technologicznymi, standardami zabezpteczęniaibezpieczeństwa p. poż. i bhp, przepisami

prawa (w tym przepisami teclrnicztro - budowlanymi), dotyczącymi ochrony środowiska,

w tym zgodnie z Warunkarni Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(WTWiORB) opublikowanymi przęz Instytut Techniki Budowlanej.

4. Integralnie z umową, wiążące dla stron umowy są postanowienia za-wartę w niZej

wymienionych dokumentach:

1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) ofercie,
3) specyfikacji warunków zamówienia.

§3
1. Strony umowy ustalają następujące terminy reallzacjt robót:

1) termin przekazania protokolarnego terenu budowy

2) termin rozpoczęcia robót

3) tęrmin zakonczęnia robót t zgŁoszenla ich na piśmie do końcowego odbioru

Zamawtalącemu Strony ustalają na dzięń 15.07 .2022 r.

2. Zamawiający dokona końcowego odbioru w terminie 14 clni od daty zgłoszenia

zakończenta robót przęz Wykonawcę. O miejscu i terminie czynności odbioro!\rych

Zamawtający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 1 dniowym wyPrzedzeniem.

Nieobecność Wykonawcy nie stanowi przeszkody do dokonania czynnoŚci odbiorowych,

a ustalenia Zamawiającego dokonane podczas tych czynności będą wtążące dla

Wykonawcy.

§4
1. Do obowtązkow Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy na\eżY:

7) przekazanie terenu budowy w terminie oznaazonym w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskie go,

3) odbiór robót zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Zprzekazantaterenu budowy Strony umowy sporządząprotokół, w którym uwzględnią stan

techrriczny terenu.

2.
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§5
1. Do obowiązkow Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie należą

w szczegolrrości:

1) ustanowienie osoby odpowiedzialnej w imieniu wykorrawcy robót.

2) zabezpteczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,
3) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonarrych robót przed

ich zniszczeniem,

4) skompletowanie i przedstawienię Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

5) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających
z obowiązujących przepisów prawa t dotyczących bezpieczelistwa i higieny pracy
realizowanych robót,

6) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz pottzebnych łnaszyn
turządzeń sprawlych teclrnicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie
według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

7) umozliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz
udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

8) zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru roboty zanlkające i ulegające zakryciu,
9) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy oruzprzekazanl,ę terenu budowy

proto ko l arn ie Zamawiającemu,

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzęniaw toku realizacji umowy wykonanych robót,
ich części, obiektow budowlanych sąsiadujących, bądż jakichkolwiek maszyn ezy
urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzęnie do stanu poprzedniego,

l 1 ) wykonywanie robót w godzinach wskazanych przez Zamawiającego,
12)posiadanie ptzez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenia OC w zakresie

wykonywanej działalności zwlązanej zrealizacją robot objętych niniejszą umową,
13) zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku wykonywania umowy we własnym

zakresie tj.:

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami,
- prowadzenie kalt ewidencji orazkart ptzekazania odpadoą
- przekazywanie odpadów rriebezpiecznych i inrrych niż niebezpieczne

wYsPecjalizowanym podmiotorn posiadającym pozwolenie w zakresie zbierunia,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwlązane z wykonaniem obowiązków nałozonych
na niego w nirriejszej umowie, w przepisach prawa orazvuyłącznąipełnąodpowiedzialnośc za
skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobęc Zamawiającego oraz osób
trzecich.

§6
Od chwili protokolarnego przejęcla od Zamawtającego terenu brrdowy do chwili
protokolarrrego odbioru końcowego robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó wobec osób
trzecich oraz Zamawiającego za wszelkte szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie
umoWy.

źr
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§7
I. Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca przekaże Zalnawtającego wszelką uzgodnioną

umownie oraz Wmaganą obowiązulącymi przepisami prawa dokumentację techniczną
związaną z wykonaniem robót, powstałą w związku z rcdrizacją przez Wykonawcę
niniejszej umowy, jak i wykona inne obowiązki nałozone na niego niniejszą umową.

2. JeżęIi w toku odbioru lobót zostaną stwierdzone wady, Zamawtilący

l) ma prawo odmowić odbioru robót do czasu usunięcia wad, 1eże|i wady nadają się

do usunięcia, co równocześnie wywołuje skutek, iz roboty nie zostały zakończonę

w zgłoszonym terminie,

2) ma prawo odstąpić od umowy albo żądać wykonania robot po ruz drugi, jeżelt wady

nie nadają się do usunięcia,

Strony postanawiaj ą, że z czynności odbioru robót spisany będzie protokół, zawierającY

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teZ terminy wznaczonę przęz

ZamawtĄącego do usunięcia stwierdzony ch przy odbiorze wad.

Roboty uważa się za odebrane przęz Zamawiającego pod warunkiem złożęnia w protokole

przez niego oświadczenia o ich odbiorze oraz podpisania protokołu, jak i potwierdzenia

w protokole dopełnienia ptzęz Wykonawcę wszystkich pozostałych wymienionYch

w umowie obowiązków. Do protokołu odbioru robót, dla potwierdzęnia wykonania przęZ

Wykonawcę obowiązków nałozonych umową, winny byc załączone wymagane dokumenty

ptzekazane przy o dbiorze.
protokół z odbioru końcowego bez zasttzezeń, stanowi podstawę do wystawienia fakturY

ztytułu wykonanych robot. Protokoł z zastrzeżęniami oznacza, że wady mają zostac

usunięte w Wznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowlązany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru i Zamawiającego

o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji oraz jest

.rp.u*niony do żądanla wznaczęnia terminu odbioru robót, ktorych wady usunięto.

Potwierdzenie usunięcia wad odnotowane będzie w protokole.

6. W razie stwierdzenia wad robót w trakcie ich odbioru lub w okresie gwarancji, ZamawtąącY

zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłoaznęgo

u s uni ęc ia. żądaj ąc u suni ęci a w ad, Zamawi aj ący W znaczy Wykonawcy term i n technicznie

uzasadniony na ich usunięcie.

7 . W przypadku opoźnień w usunię clu pTzez Wykonawcę wad Zamawiający możeje usunąĆ

samodzielnie lub powlerzyc ich usunięcie to na koszt Wykonawcy. Zapłata nalężnoŚci z

tego tytułu przęzWykonawcę nastąpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania fakturY VAI
wy stawi on ej pr zez Zamawiaj ąc e go .

§8
1. Zav,rykonanie robót Wykorrawca otrzyma wynagrodzenie

1) malowanie klatki schodowej os. Okrzei bl. 6 klatka VI w Bełchatowie za cenę

ryczałtową wykonania robót - wynagrodzenie w oparciu o założęniawynikające zSWZ
zcl cenę nelto ........ + ....... % VAT ogółem brutto """""""""""""",
słownie ogrilem brul.to :

Ogółem wynagrodzenie za przedmiot ząmówienia za cenę netto ... + ..,....oń

VAT ogółem brutto 

- 

słownie brutto:



r

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwlązanę zrealtzacląprzedmiotu
umowy. Wykonawca oświadcza, że w wartości wynagrodzenia umownego ujął wszystkie
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią, Wynagrodzenie
umowne nie podlega podwyzszeniu. (Wykonawca nie możę żądać podwyzszenia
wytiagrodzenia i pozostaje ono nie zmienione pTzęz okres realizacji przedmiotu umowy).
Strorry umowy zgodrrie stwierdzają, ze podstawą do wystawienia przęz Wykonawcę faktury
VAT będzie dokonanie koricowego odbiolu robot przęz Zamawiającego, zgodnie
z postanowieniarrri § 7 umowy.
Fakturę należy wystawić na Bełchatowską Społdzielnię Mieszkaniową, ul. Okrzei 45,
91 -400 Bełchatów, NIP 769-05 0-29-34.
Zapłata wynagrodzęnla nalężnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek barrkowy
wterminie do 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej, zgodnie zobowiązującymi
przepisami prawa, postanowieniami niniej szej umowy.
Strony ustalają, tż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawtającego.

§9
7. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru
Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisow prawa
budowlanego i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Inwestora, którego
inspektorzy reprezentują irrteresy prawne w wykonaniu niniejszej umowy.
2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie robót ze strony Wykonawcy

§10
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu

umowy między innymi w formie kar umownych.
2. Wykonaw ca zapłact Zamawiającemu kary umowne :

I) za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2oń łącznego wynagrodzenia umownego
brutto zakażdy dzięńzwłoki,liczony od umownego terminu zakończęnia robót do dnia ich
odbioru ptzez Zamawiającego bez zastrzężeń.

2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,2oń łącznego wynagrodzenia umownego brutto , zakażdy dzień
zwłoki, liczony od dnia .vqyznaezonego przezZamawtającego na ich usunięcie, do dnia ich
faktycznego usunięcia.

3) z tytułu odstąpienia od umowy przęz Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
dotyczącyclr Wykonawcy w tym z przyazyn, o których mowa w § 11 umowy -
w wysokości ż0 ońłącznego wynagrodzenia umownego brutto.

3.W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez
Zamawtającego moze on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogolnych
pr zewtdzianyclr w kodeksi e cywi lnym.

4. Wykorrawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego,
5. Kary Llmowne mogą podlegać sumowaniu jeżelt podstawą ich naliczenia jest to sanro

zdarzęnie.

4.

5.

6.



1.

§ 11

|.Pozaprzypadkamiprzewidzianynri w obowiązujących przepisach prawa, Zamawlający może
odstąpić od umowy także w razie, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w .vq ,znaazonym w umowie terminie,

2) zalęcia przęz organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułls za-warcia

i wykonania niniejszej umowy,

3) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy

4) Wykonawca przęrwał realizaclę robót i przerwa trwa dłużej niz 7 kolejnych dni.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazności. Odstąpienie od

umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o plzyazyn|ę

odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawlający jest zobowiązany do odbioru robót

przerwanych.

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego , Wykonawca jest zobowlązany do

przekazania terenu budowy wrazzwykonanymi robotami w terminie 7 dni od odstąpienia

od umowy, Z przekazania, o któryrrr mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą
protokół, w którym oznacząstan przedmiotu urnowy i terenu budowy.

§12
Wykonawca ldzięla Zamawtającemu gwararrcji jakości wykonanych robót. Okres

gwarancji ustala się na miesięcy llcząc od dnia końcowego odbioru robót.

Strony umowy zgodnie ustalają, iz w ostatnim miesiącll gwarancji i rękojmi dokonają

przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce

wykonania przeglądu, zostaną określorre przęz Zamawlającego, o cZYm zostanie

powiadomiony Wykonawca, co najmniej 7 dniowym vuryprzedzeniem. Niestawiennictwo
Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przezZamawiającego, a dokonane przęzniego ustalenia sąwiążące dla Wykonawcy.
Śt.ony uzgadniają, iz okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. W razie ujawnienia się

wady wykonanej roboty, która jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi

i udzielonej Zamawtąącemu gwarancji, Zamawiający ma prawo, w zakresie każdel z osobna

ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzerriem uprawnięit z tytułu rękojmi
a doclrodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji.
Zamawtający lTloze wykonywać uprawnienia z tytttłu gwarancji niezalężntę

od przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi zawady przedmiotrr umowy nazasadach

wynikających z właściwych przepisów Kodeksu cywilnego. W razie ujawnienia się wady

w}konanej roboty, ktora jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi

i udzielonej Zamawiającemu gwar ancji, Zamawiaj ący ma prawo, w zakręsie każdej z osobna

ujawniorrej wady, dokonać wybolu pomiędzy doclrodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi

a dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancj i.

Strorry Llmowy zgodnie ustalają, iz Wykorrawca usunie wady wykonanych robót, które

zostaną zgłoszone przed upływem Llmownego terminu gwarancji jakości i rękojmi.

Zamawialący tnoże dochodzić roszczęń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie

ternrinu ich obowiązywania, jeżelizgŁosił wady przed upływern tego terminu.

2.
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§ 13

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonarria umowy na sumę stanowiącą 5 oń wynagrodzenia umownego brutto
w kwocie (słownie: 

i#;;iw następujących

1.

które będzie słuzyło pokryciu toszczeńztytułu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy orazbędzie słuzyło pokryciu toszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykorrarria całości zamówienia i uznania przez Zamawlającego
za należycie wykonane, tj. od dnia zakończęnia odbioru końcowego robót, pod warunkiem
braku wad. W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia
nastąpi w 30 dniu od dnia usunięcia wad stwierdzonego protokółem po ustelkowym.
Strony umowy ustalają, iż Zamawialący pozostawi na zabezpieczęnle toszczeń z tytułu
rękojrni zawady i gwararrcji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia która
zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

§14
Wszelkie powiadomienia, czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianyclr w umowie, wymagają formy
pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres strony za potwierdzeniem odbioru
określony w niniejszej umowie. W razię zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie
adresu korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwlerdzeniem
odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.
Strony umowy zgodnie ustalają, iz Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrazonej
w folmie pisemnej pod rygorem niewazności nie może dokonać narzelzosoby trzeciej cesji
wierzytelności wynikaj ącej z niniejszej umowy.
Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej
poszczegolnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać
w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

§ 15

wszelkie zmlany umowy pod rygorem niewazności wymagają formy pisemnej.

§16
Sądem właściwym d7arczstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąó między Stronami
w związ,ku z realizacją niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§17
W sprawach nie uregulowanyclr mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę spotządzono w 2jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakażdej ze Stron.
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Zamawiający
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Załącznik Nr 3
formularz oferĘ

OFERTA Firmy

(P ie czę ć adre s ow ą Wykonaw cy)

wprzetar-"r1".-*",łiliH,Ł*li.1:'fr"fi 'HHi'#lil[?.*schodowe j

Zgodnie z ogłoszeniem o przetargv nieograniczonymna malowanie klatki schodowej

1. Oferujemy :

1) malowanie klatki os. Okrzei bl. 6 kl. VI w Bełchatowie zacenęryczńtowąwykonania
robót - wynagrodzenie w oparciu o zŃożenia wynikającę z SWZ za cenę netto
,:................. + .......% VAT ogółem brutto .............,.............., słownie ogółem
brutto:

Ogołem wynagrodzenie za przedmiot zamówienia zą cenę netto .. . + ,......oń
I/AT ogółem brutto ....................... słownie brutto:

2. Udzielimy gwarancji jakości wykonanych robót na okres lat od dnia odbioru
końcowego robot ptzez Zamawiającego (warunek minimum 5 lat).
3. OŚwiadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią SWZ oraz specyfikacj ątechniczną
wykonania i odbioru robot i przyjęliśmy jebezzasttzeżęń.
4. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą w okresie wskazanym w SWZ.
5. Posiadamy rachunek w banku

Nr konta
6. Bezwarunkowo akceptujemy wzor istotnych warunków umowy t zobowiązujemy się
do zawarcia umowy po wyborze naszej oferty w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawtającego,

] . Oświadczamy,że dokonaliśmy oględzin i obrniarów we własnym zakresie, zapoznaliśmy się
z warunkami technicznymi oraz dokonaliśmy sprawdzenia zakresu prac.

Do niniejszej oferty dołączamy następujące załącznlki:

zgodnie zSWZ.
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