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I. Informacje o przetargu

1.Przetarg pisemny nieograniczony orgallizuje Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z, siedrjbą w Rełchatowię ul. okrzei 45 z,wanadalej ,,7,amawiającym".

2. PostęPowanie ptzetatgowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych
w,,Regulaminie udzielaniazamówięń na roboty budowlane, dostawy i usługi".

II. Frzerimiot przetargu

1. OPis Przedmiotu przetargu zawa|ty zostŃ w specyfikacji teclrnicznej wykonania i odbioru
robót, która stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

III. Pracownik uprawniony do porozumiewania się z oferentami
Działu Remontów i Konserwacji, numer telefonu: (44) 635-03-44 wew. 118, numer pokoju w
siedzibie zamawiającego: pok. 27 codzięnnie w dniach roboczych w godzinach 10-14.

IV. Warunki wymagane od oferentów

1. W przetargu moze wziąć udział oferent który:
1) Prowadzi działalność gospodarcząw zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) nie zalega z opłacaniem podatkóą opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne,
3) zrealizował w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tYrn okresie, co najmniej 2 zadaniaodpowiadające swoim rodzajemi wartośóią usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia,
4) Posiada ubezpi.ecze{e od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowei)
wzakresie Prowadzonej dzińalności gospodarczej na sumę ubezpieizenia conajmniej
200.000,00 zł,
5) Posiada uprawnienia do wykorrywania określonej dziaJalnośoi lub crynnośei, jeż,e1l
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczentę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem
techni czny m or az o so bami zdo lnyrni do wykona nia zan-ńwieńia,
7) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i firransowej zapewniającej wykonarrie zanrówienia.
,8) 

ni: zachodząwobec wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upaclłościowęgo
lub likwidacyjnego,
9) ńoĘ ofertę zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.

2. Na Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 oferęnci winni złoĘó:1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualrre zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalnoŚci gospodarczej, jeżeli odrębne ptzeplsy wymagają wpisu do Ąestru lub
zgłoszenia do ełvidencji działalności gospo darczq, l,rystar.viony; nie wczóśnie; niz
6 miesięcy ptzed upływem terminu składania ofert,2) aktualne zaświadczerrie właściwego naczelrrika urzędu skarbowęgo oraz właściwego
oddziału Zalładu LJbezpieczeń Społecznych lub Kasy RolnicŹego Ubezpieczenia
SPołecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawc a nie zalega z o§łacaniem
Podatkóą oPłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaŚwiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności hJS r,v5fg5zrnanie rł, całości rvr.rkonania dec1,zji lvłaści.,vego
organu - wYstawionych nie wcześniej niż 3 miesi ące przed upływem terminu składańa
ofet,t,
vrrykaz wykonanych w okresie ostatnich ttzech lat usług,
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających

a jeżeli okres prowadzenia3)

woim rodzajem i wartością



usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warlości
i miejsca wykonania otaz zŃączenie dokumentów potwierdzaj ących, że
zostńy wykonane należy cie,

4) Polisę lub iriiry dokunreiit ubezpieczeiiia potwietdzający, że -wykoiiawca jest
ubezPieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej)
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia
wylloszącą co najmniej 200,000,00 zł.

V. Sposób prrygotowania i treść oferĘ
1. Oferta powinna zawieraó
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem

jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oŚwiadczenie oferentao zapoznaniu się z SWZ i przyjęciu tych waruŃów bez zastrzeżęń,
4) oŚwiadczenię o akceptacji istotnych warunków umowy i zobowiązarrie do zawarciaumowy

z takimi warunkami po wyborze ofefiy,
5) oŚwiadczenie o udzieleniu gwarancji iakości wykonanego przedmiotu zamówienia

(warunek minimum 5 lat),
6) oftrowaną cenę za v.ykonanie przedmiotu zamóv;ienia,
7) oŚwiadczenie Oferenta, że dokonał oględzin i obnriarów we własnym zakresie.

2. Ofęrtawraz z zńącznikami powinna byó sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym
zńącznik nr 3 do SWZ w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę upowaznióną
do rePrezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno bye dołącrone
do oferlY, o ile nie wynika to z irrnych dokumentów zŃączonych przez wykonawcę. Oferta
powinna byc złożona w jednym egzemplarzu,
3. Dc oftrty winrry byó załączone wszystkie ."łynragane dokumerĘ vrymienione ł,l pkt. IV
ust. 2 swz. Dokumenty te stanowią integralną częśó oferty jako jej zŃączniki.
4, Dokurnenty mogą być przedstawiane w fornie oryginałów lub kserokopii poświadczonych
za zgodnośó z oryginńem ptzez wykonawcę.
5, Do ofert oferent winien zńączyć parafowany wzo| istotnych postanowień umowy,
stanowiący zńącznik nr 2 do SWZ, dowód wniesienia wadium oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy.
6. Ofefię naleĘ ńożyć w zaklejonej kopercie, ostemplorvanej bądźpodpisanej w miejscu jej
zaklejenia. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikuni powinny być spięte w 

-spońb

zapobiegaj ący j ej dekompletacj i.
7. KoPerlę należy opisać według poniższego wzoru: Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ui. Okrzei 45,97-400 Bełchatów ,,Przetarg nieograniczony na remont kiatek schociowych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. WolnośćbL.4 kl. II, III, IV w Bełchatowie',
8.Organizator udziela wyjaśnień w sprawie SWZ niezwłocznie pod warunkiem, że pisemna
ProŚba do organizatora wpłynęła na nie mniej nił,4 dni robocze prz,ed,terminem otwarcia ofert.

VI. Sposób obliczenia ceny

i, w-ykonawca uwzgiędniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ,
w cenie ofertowej, musi ująć wszystkie kosźy związane z wykonaniem przódmiotu
zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Podstawę do obliczęnia ceny stanowi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
i zapisy SWZ. l

l
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3. Cena ofertowa jest jednostkową eęną ryczałtową i musi zawiqać wszystkie koszty
związane z wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówięni ałącznie z obowiązująoym
Podatkiem VAT, ewentualnymi zniżkamii upustami zaproponowanymi przęzWykonawcę.
ZaProPonowalla ptzęz Wykonawcę cerla jest ceną ostateczirą i nie może ulec zirrianie.
WYkonawca winien dokonać dokładnego rozęznania w terenie i skalkulować cenę
w sPosób szczegolnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje robót i składniki
kosztów.

4. Cena musi zawtęrać również koszt wszystkich prac towarzyszącychi tymczasowych.
5. Cena ofeńowa i wartości muszą być v,rytażone w złoĘch polskich (PLN) niózalęznię

od wchodzącYch w jej skład elementów, z zaohągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
W złotYch polskich będą również prowadzane razliczenia międry Zitr,i,łllającym
a Wykonawcą.

6. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług zgodnej
z obowiązuj ącymi przepisami.

7. Wszystkie roboty należy wykonaó zgodnie z kartami technicznymi materiałóq sztuką
budowlaną oraz obowi ązuj ący mi przepisami i normami.

VII. Wadium
1. Warrrnkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 500,00 ń.
2.Wadium obejmuj e okres zwią zania ofertą,
3. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej , ztym że potęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach baŃowyeh,
4) gwnancj ach ubezpieczeniowy-ch,
4.Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.03.2a23 r. do godz. 13@.
5. W PrzyPadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej kwotę wadium należy wpłació w kasie

w siedzibie Zamawiającego w dniach 10-i 5 i25-30 każdego miesiąca iub na konto baŃowę
Zamawiającego 5 9 1 0203 95 800009 1 0200 l 45 5 65,

6. KoPię dowodu wpłaty lub przelewu należy dolączyć do oferty przed jej ńożęniem. Dowód
wniesienia wadium w innej formie naleĘ zńaczyó do oferty.

7. Niewniesienie wadium albo wniesienie po terminie składania oferl spowoduje wykluczęnie
z postępowania.

8. Zwrot wadium oferentom nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu
zzastrzeżęniem usi.9

9. Organizator zachowa wadium, jeżeli !\rygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

VUI. Okres związania ofeńą
Składający ofertę pozostanie nią związany przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu
zvviązania ofertą toz'poczyna się wraz z terminem ńożeniaofertv.

IX. Termin realizacji

Przedmiot przetargubędzie realizowany clo dnia 30.07.2023 r.

l
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X. Opis kyteriów rvyboru ofeĘ
I.WrY wyborze oferty Zarnawiający będzie się kierował następującymi Ęteriami:

]. Cena ofe*y (K) - 85%
2. Długośó okresu gwarancji (G) powyzej minimum 5 lat - 15 %

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

2. czynniki wpływającę na oceny ofert wedłrrg kryteriów wymienionych w pkt. 1.
Cena oferĘ - KZnaczenie - 85%

Skalaocen - odOdo 100pkt.
K: (C:min/C) x 100 x 0,85
gdzie:
K
C

ilość punkow oferly badanej,
dłtlgość okresu gwarancji ofeĘ badanej powyżej minimum 5 lat,

ilość punktów tlieriy badanej,
cerra oferty badanej,

cmin - cena oferty najńższĄ spośród cen wszystkich ofeń
Liczba uzyskanych punktów będzie mnozona ptzez współczynnik 0,85 odpowiadający
wadzę kryteriurn ceny.

Długośó okresu gwarancji powyżej minimum 5 lat - G.
znaczęnię -I5 %
Skala ocen - od 0 do l 00 pkt.

G : (g/gm)x l00 x 0,15
gdzie
G
s-
gm - najdłuższy okres gwarancji w złożonych ofertach
Liczba uryskanych punkttów będzie mnozona plzez r.vspółczynnik 0,15 cdpc.łiadający
wadze kryterium.

3. PrzY wyborze wykonawcy zostanąwziętepod uwagę wyłącznieoferty spełniające warunki
określone w niniejszej spec;,fi kacji.

4. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty niewiarygodne a w szczególności takie,
które będą zawietńy nieuczciwe ceny, to znaczy nadmiernie wygórowane lub raząco ni-
skie.

XI. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę naleĘ złoĘć w siedzibie ZamawiĄącego ul. Okrzei 45 ,g7-40a Bełchatów, w pok. 20

ciodnia 14.03.2023 r. dogodz. i5@.
Z.Oferty nadesłane lub dostarczone po .vqvznaczonym terminie składania ofert nie zostaną

otwafte i zostaną zwrócone oferentom.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibi e Zamawiającego, w pok. 9 w dniu 16 .03 ,2023 r. o godz. 1 1 

@.

XilI. WYmagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za nĄkorry,stniejszą powinien wrrieść
Zamawiającemtl przed zar,varciem umowy zabezpieczenie należytego r,,iykonania umo\\T/
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W w}sokoŚci sYo ceny ofertowej w następujących formach (forma do wyboru wykonawcy):
1) pieniądzu poprzęz wpłatę na rachunek bankowy: 59102039580000910200145565.
2) p or ęc zeniu bankowym,
3) gwa-rancji baiikowe.j,
4) gwarancj i ubezpieczeniowej,
or az pt ze dŁo ży ó zamawi aj ąc emu do wó d wn i e s i ęni a zab ezpie czenia.
2. ZabezPieczęnie będzie słuzyło pokryciu roszczeti ztyiiuniewykonania lub nienalezytego
wYkonania umowy orazbędzie shlzyło pokrycitr roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojńi.
3. ZabezPieczenie należytego wykonania umowy w wysokoscj 70oń zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania ptzez ZamawiĄącego
za należi, cie łvykonane.
4. Strony umowy ustalają, iż ZamawiĄący pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułtr
rękojmi za waĘ i gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia,która
zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.
5. ZabezPieczenie nalezytego wykonania umowy przepada na rzęgz zamawiającego
w PrzYPadku rozwiązania umowy zptzyczynleżącychpo stronie Wykonawcy lub nieusunięcla
u.jawnionych wad do terminu upływu gwarancji (rękojmi) wykonanych robót,

XIV. Szczegółowe warunki umowy

WYkonawca ma obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkie roboty zanikające
i ulegające zakryciu i nie może przystąpić do dalszej realizacji prac bez ich odbioru
P?ZęZ insPektora nadzoru. Jeżeli wykonawca nie poinformuj ę Zamawiającego
o PowYższych faktach i Zamawiający z tego powodu nie dokona odbioru prac
zanik-ająeyeh i ulegającyeh z,akrycitl, W. ykona.wea zobowiązany jest na. ządanie
Zamawiąącego odkryć te roboty na własny koszt, a następni e przywtócić roboty
do stanu jak w dniu zgłoszeniażądania,

Wykaz załączników:,
1. Nr 1 - specyfikacja technicznawykonaniai odbioru robót
2. Nr 2 * istotne postanowienia umo.,^ry
3. Nr 3 - formularz ofertv

fic



Załączniknr t
Bełchatów dnia 28.02.2023 r,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach BSM,
Powierzchnia około 900 m2 w budynku os. Wolnoś ćbl. 4 kl. II. III, IV w Bełchatowie.

Zakres robót obejmuje :

1) zabezPieczenie folią drzwiwejściowych do mieszkań i windy, schodów i spoczników oTaz

posadzek i okien na klatce schodowej,

2) wYmiana drzwi wejŚciowych zewnętrznych do klatek schodowyclr I-VI : demontaż

istniejących drzwi wrazzutylizacją- 6 szt.,dostawa imontażnowych drzwi wejściowych,

szYbabezPieczna l00% powierzchni, elektrozaczep, samo zamykaczz funkcją SToŁ odbój
* w ilości 6 sń., -wykonanie obróbek murarskich i malarskich,

3) zeskrobanie starej farby, gruntowanie na całej powierzchni.

4) naPrawa odparzonego tynku i położenie nowęgo wtaz zprzygotowaniem podłoża,

5) wykonanie docieplenia ściany wzdłużpierwszego biegu schodowego kl. III,

6) wykonanie 2 -kt otnej gł adzi gipsowej wt az z montażęm nat ożnikow,

7) zagruntowanie gładz|

8) 2-klotrre nralowanie fańą ernulsyjrrą ścian, sufitów i biegów schodowych,

9) 2-krctne malor",'anie farbą olejną grzejnikór^4 rur instalacji *,e.,vnętrznilch, drabinki,
balustrad, Policzków i boków schodów wraz z paskami ociekowymi po wcześniejszym

oczyszczeniu.

l0)lamPerie w całej klatce wykonać §nkiem żywicznym na uprzednio przygotowanym
podłozu wzmocnionym warstwami wyrównawczymi,

11) demontaż istniejącej barierki na pierwszym biegu schociowym oraz montaz pochwytu ze

stali nierdzewnej na słupku stabilizacyjnymłączącym z istniejącą balustradą (parter) - kl.
II, lII, IV

l})zabudowa instalacji elektrycznej : montaz korytek elektroinstalacyjnych w pionie i
Poziomie na każdym piętrze lub zabudowa z kafi.on - gips, wkucie reszty przewodów

elektrycznych lub zŃożenie korytek,

13) wymiana drzwiczęk elektrycznych - 16 szt,

14) demontażi montażnowych nakładek PCV na pochwyĘ balustra<i ,

15)clemontaż istniejących clrzwi i ościeznicy oruz dostawa i montaz nowych clrzwi p.poż. do
piwnicy (wymagany atest) * kolor do ustalenia z inwestoręm - 3 szt.

1in



16)ułozenie płytek gressowych (30x60 ) na klatce schodowei : skucie istniejącego cokołu,

szlifowanie lastryka na spocznikach, stopniach, podstopniach, doprowadzenie do ich
zniatowieiria w celu lepszej przyczepności, położenie stopilic aiĘpoślizgowyclr ila
stoPniach, ułożenie płytek na spocznikach i podstopnicach wszystkiclr biegów schodowych

orazna cokole przy biegach i spocznikach na klej elastyczny, wykonanie fugowania.

17) obrobienie gardzieli wyłazowych karton-gips na konstrukcji metalowej,

18)sprzątanie i mycie nabieżąco podŁog, schodów w trakcie prac Qeżeli taka koniecznośó

będzie występowała) otaz końcowę mycie i uporządkowanie klatęk schodowych

po zakończeniu robót,

!9) szczegóły uzgcdrrić z inr.l.estorern,

2})utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania umowy.

zaleca się dokonanie obmiaru przed rozpoczęciem prac i wiUję w terenie.

Po wykonaniu poszczególnych etapów robót (gładzie gipsowe, malowanie) zgłosić do BSM
celęm dokonania odbioru.

Po rozstrzygnięciu przetargu Inspektor Nadzoru wraz Wykonawcą określą etapy robót, które

będą stanowić podstawę do wystawienia faktur częściowych. Harmonogram prac będzie

stanowió załącznik do rtmow,v.

Na ilw materiały prosimy przedstawić atesty higieniczne, certyfikaty zgodności i aprobaty

techniczne. Ko lory stykę nalezy ustal i ć ze Zlęc eniodawcą.

(I(



1.

Załącznik Nr 2
istotne postanowienia umowy

Wzór Umowy

zawatta w dniu ...2023r. pomiędzy Bełchatowską Spółdzielnią
Mieszkaniową zsiedzibą wBełchatowie ul. Okrzei 45, wpisaną przęz Sąd Rejorrowy dla
Łodzi- Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospod arczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS 0000178157, NIP 769-05 0-29-34, Regon: 000487195,

1.

2.
J.

zwaną dalej rrZamawiaj ącym''

a

zwanym dalej ooWykonawcą"
§1

Zamawiający powierza a Wykonawcaptzyjmuje do wykonania roboty remontowe w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym os. Wolnośó bt. 4 kl. II, III, IV w ńełchatowie zwane ialej
,,robotami".
Zakres tzęczow obejmuje:
l. zabezPieczenie folią dtzvłi wejściowych do mieszkań i windy, schodów i spoczników oraz

posadzek i okien na klatce schodowej,
2. wYmiana drzwi wejściowych zewnętrunych do klatek schodowych I-\/I : demontaz

istniej ących drzwi wTaz z utytizacją - 6 sń., dostawa i montażnowych drzwi wej ściowych,
szYbabezpiecznai}O%powierzchni, elektrozaczep, samozamykaczz funkcją SToĘ odbój
- w ilości 6 sń., wykonanie obróbek murarskich i malarskich,

3. zeskrobanie starej farby, gruntowanie na całej powierzchni,
4. naPrawa odparzonego tynku i położenie nowego wraz zprzygotowaniem podŁoża,
5. wykonanie docieplenia ściany wzdłużpierwszego biegu schodowego kl. III,
6. wykonanie 2-krotnej gładzi gipsowej wraz z montazem narcżników,
7. zagruntowaiiie gładzi,
8. 2-krotne malowanie farbą emulsyjną ścian, sufitów i biegów schodowych,
9, 2-krotne malowanie farbą olejną grzejników, rur instalacji wewnętrznych, drabinki,

balustrad, Policzkór.v i bokó'w schodółv wIaz z paskami ociekol,,ymi po wcześniejszym
oczyszczeniu.

l0. lamPerie w całej klatce wykonaó tynkiem żywicznym na uprzednio przygotowanym
p odło żu lł,ztno cni onym v/al.st\x/am i rłry ró.łłr aru cz1, mi o

11. demontaz istniejącej barierki na pierwszym biegu schodowym oraz nrontaż pochwytu ze
stali nierdzewnej na słupku stabilizacyi nym łączącym z istniejącą balustradą (parter)
kl. II, IIT" IV

12. zńudowa instalacji elektrycznej ; montaż korytek elektroinstalacyjnych w pionie
i Poziomie na każdym piętrze lub zabudowa zkatlron - gips, wkucie reszty przewodów

2.

elektrycznych lub zńożęnie korytek,



13. wymianadrzwiczęk elektrycznych- 16 sń.

14. demontażimontażrrowych nakładęk PCV na pochwyty balustrad,
15. demontaż istniejących drzwi i ościeżnicy oraz dostawa imontaż nowych drzwi p.poż. do

piwnicy (wymagany atest) - kolor do rrstalenia z inwestorem - 3 szt.
16. rłłożenie płytek gressowych (30x60 ) na klatce schodowej : skucie istniejącego cokołu,

szlifowanie lastryka na spocznikach, stopniach, podstopniach, doprowadzenie do ich
zmatowienia w celu lepszej przyczepności, położenie stopnic antypoślizgowych na
stopniach, ułożenie płytek na spocznikach i podstopnicach wszystkich biegów schodowych
orazna cokole przy biegach i spocznikach na klej elastyczny, wykonanie fugowania,

17. obrobienie gardzieli wyłazowych karton-gips na konstrukcji metalowej,
i8. sprzątanie i mycie nabieżąco podłóg, schodów w trakcie prac (jeżeli taka konieczność

będzie występowała) oraz końcowe mycie i uporządkowanie klatęk schodowych
po zakończeniu robót,

19. szczegóły uzgodnić z inwestorem,
20. utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonywania unrowy
zgocinie ze specyfikaoją.

§2
1. Roboty będą'łykonane z rnateriałów zakupionych i dostarczonych przezWykona-wcę, które

będą odpowiadały nofinom (wymagań wyrobów dopuszczonych do obrotu) pozwalającym
rra ich stosowanie w budownictwie, określorryrn w prawie budowlanynr. Wykonawcaprzed,
zastosowaniem materiałów zakupionych na potrzeby robót przedstawi Inspektorowi
nadzoru dokumenty przesądzające o ich zgodności z normami (np.: certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską nofiną lub aprobatą
techniczną). Z przedstawienia dokumentów Strony umowy każdorazowo sporządzą
protokół, rv którym Inspektor nadzorrlpotrvierdzi vrykonanie plzezW},konarvcę oborviązku
oznaczonego w zdaniu poprzedzającym.

2. Wykonawca oświadcza, ze dokonał oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane
roboty i stwierdza, że poŁożenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na niej
warunki, umożliwiająrczpoazęcie i zakończeńe robót, zgodnie z terminami określonymi
w niniejszej umowie.

3. Strony umowy ustalają, iż roboĘ zostaną wykonane przęz Wykonawc ę, z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki buciowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi
i technologicznymi, standardami zabezpieczęniaibezpieczeństwa p. poż. ibhp, przepisami
Prawa (w tym przepisami techniczno - budowlanymi), dotyczącymi ochrony środowiska,
w tym zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(WTWiORB ) opubl ikowanymi pr zęz Instytut Techniki Budowlanej,

4. Integralnię z umową, wiążące dla stron umowy są postanowienia zawarte w nizej
wymienionych dokumentach:

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

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

(l(

1) tcrmin przckazania protokolarncgo tcrcnu budowy



2) termin rozpoczęcia robót

3) termin zakończęnia robót i zgłoszenia ich na piśmie do końcowego odbioru
Zamawiającemu Strony ustalają na dzień 30,07.2023 r.

Ż, Zamawiający dokona końcowego odbioru w terminie 14 dni od daty zg}oszeńa
zakończenia robót ptzęz Wykonawcę. O miejscu i terminie czynności odbiorolvych
ZamawiającY zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 1 dniowym wyptzedzenióm.
}{ieobecrrośó V/ykonar,vc5, rrie stanowi przeszkody do Cokonania czynncściódbiorcr.,nych,
a ustalenia Zamawiającego dokonane podczas tych czynności będą wiązące 

- 
dla

Wykorrawcy,

§4
1. Do obowiązkow Zamawiającego w ramaclr wykonarria rriniejszej umowy naleĘ:
1) przekazanie terenu budowy w terminie oznaczonym w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy,
2) zapewnięnie nadzoru inwestorskiego.
3) odbiór robót zgodnie z postanowieniami urnowy.
2. Z Przekazaniatqenu budowy Strony umowy sporządząprotokół, w którym uwzględnią stan

techniczny terenu.

§5
1. Do obowiązków Wykorrawcy poza inrrynri wyrrrierriorryrni w umowie należą

w szczególrrości:

1) ustanowienie osoby odpowiedzialnej w imieniu wykonawcy r.obót.
2) zabezPteczenie terenu budowy przed wstępem nieuprarłnionych osób trzecich,
3) Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed

ich zniszęzeniem,

4) skomPletowanie i przedstawięnię Zamawiającemrr wszystkich żądanych dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

5) wYkonYwanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających
z obowiązującYch przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny" p*v
realizowanych robót,

6) ZaFe-Wnicnic w niczbędncj ilości potcncjału ludzkicgo orcz paftzcbnych maszyn
i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie
według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

7) umożliwienie wstępu na teren budowy pracowrrikom organów nadzoru budowlanego,
do których naleĘ wykonywanię zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oiaz
udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

8) zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu,
9) Po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy orazptzekazanie teręiiu budowy-

protokolarn ie Zamaw iającemu,
10) w PrzYPadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacjiumowy wykonanych robót,

ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących, bądŻ jakichkolwiek maszyn cz|y
urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenię do stanu poprzedniego,

1 1) wykonywanie robót w godzinach wskazanychprzezzamawiającego,
l2)Posiadanie ptzez cały okres rcalizac.ji zamówienia ubezpieczęnia OC w zakresie

wYkonYwanej dzińalności związanej zrealizacją robót objętych niniejszą Llmową,
13) zagosPodarowanie odpadów powstałych w wyniku wykonywania umowy we własnym

zakresie tj.:

a) ptzesttzeganie obow iązujący chprzepisów prawa dotyczących

fle

odpadami,



b) prowad zenie kart ewid encj i or az kart pr zekazania o dpadów,
c) przekazywanie odpadów niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym pozwolenie w zakresie zbierania,
o,Jzy sku i uirieszkodliwiairia o,jpadów.

2, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonanienr obowiązków nałożonych
na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa orazwyłącznąi pełnąodpowiedzialnosĆ za
skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób
trzecich.

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

§7
l. Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca przekaże Zamawiającego wszelką uzgodnioną

umownie oraz Wmaganą obowięującymi przepisami prawa dokumentację techniczną
związaną z vqlkonaniem robót, povlstałą w zr.viązku z rea|izacją przęz \Ękonawcę
niniejszej umowy, jak i wykona intre obowiązki nałożone na niego niniejszą umową.

2. Jężeli w toku odbioru robót zostaną stwierdzone wady, zamawiający:
1) ma prawo odmówić oelbiorr_l robót dcl ezastl r_lsrtnięeia wacl, jeżeli wady nadaja. się

do usunięcia, co równocześnie wywołuje skutek, iż roboĘ nie zostały zakończonę
w zgłoszonym terminie,

2) ma Prawo odstąpić od umowy albo żądać wykonania robót po raz drugi, jeżeli wady
nie nadają się do usunięcia,

3, Strorry postanawiają, że z czynności odbioru robót spisany będzie protokół, zawierĄący
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy .vqi:znaazone ptzez
Zunuvłiające go do usuili ęci a stwi erdzoii y ch pr zy odi;iorze w ad.

4. Roboty uważa się za odebrane przez Zamawiającego pod warunkiem zŁożeniaw protokole
Ptzez niego oŚwiadczenia o ich odbiorze oraz podpisania protokołu, jak i potwierdzenia
w Protokole dopełnienia pt7.e7, Wykonawcę wszystkich pozostĄch wymienionych
w umowie obowiązków. Do protokołu odbioru robót, dla potwierdzenia wykonania przęz
WYkonawcę obowiązkórł, nałożonych umową, winrry byó zńączone wymagane dokumenty
pt zekazane przy odbiorze,
Protokoł z odbioru końcowego bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia faktury
ztYtńu wykonanych robót. Protokół z zastrzeżeniami oznacza, że wady mają zostać
usunięte w Wznaczonym terminie.

5. WYkoirawca zobowiązal7y jest ,io zawiadoirrieiiia lnspektora nadzoru i Zanlawiającego
o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okręsie gwarancji oraz jest
uPrawniony do żądanta Wznaczenia terminu odbioru robót, których wady usunięto.
Potwierdzenie usunięcia wad odnotowane będzie w protokole.

6. W razie stwierdzenia wad robót w trakcie ich odbioru lub w okresie gwarancji, Zamawiający
zawiadomi.o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwło"^"go
usunięcia, Żądając usunięcia wad, Zamawiający wznaczy Wykonawcy termin techniczńe
uzasadniony na ich usunięcie.

7. W PrzYPadku opóznień w usunięciuprzezWykonawcę wad Zamawiający moze je usunąć
samodzielnie lub powievyć ich usunięcie to na kosź Wykonawcy, Zapłata nalizności-z

t,

ia faktury VAI



wy stawion ej przez ZanańĄ ące go.

§8
1,. za wykonanie robót wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe Za cenę netto

słownie brutto:+ .......(%. VAT ogółem brutto

2. WYnagrodzęnie obejmuje wszystkie koszty związane z rcalizacją przedmiotu umowy.
Wykorrawca oŚwiadcza , że w wartości wynagrodzenia umownęgo ujął wszystkie koszty
niezbędne do wykorrania przedmiotu umowy , zgodnie z jej treścią. Wynagrodzęnie umowni
nie podlega podwyższeniu.

3. Strony umowy ustalają, iZ Wykonawca będzie uprawniony do wystawiania fbktur VAT
częŚciowych (przejŚciowych) odpowiadających wartościom określonych etapów robót
wykonanych zgodnie zzałącznikiem nr 1 do umowy.
4. Faktura VAI wystawiona po zakończęniu końcowego odbioru robót winna obejmowaó
ńżnicę pomiędzy wartością wynikającą z wystawionych fakttlr częściowych a wysokością
rvYnagrodzęnia umownego naleznego Wykonawcy, Strony umowy zgodnie stwtetdzają, że
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będzie dokonanie odbiorów robót
przezZamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 7 umo,uvy .

5. Faktury należy wystawió na Bełchatowska Społdzielnia Mieszkaniowa ul. Okrzei 45 97-400
Bełchatów NIP 769-050-ż9-34.
6. ZaPłńa wynagrodzenia naleznego Wykonawcy następować będzie przelewem na rachunek
bankowy w terminie do 30 dni od dotęczenia faktury VAT wystawionej , zgodnie z
obcwiązuj ącyrni przepisami prar.va, po stanor.vieniami niniej szej umowT.
1. StronY ustalają, iż dniem zapłaĘ będzie dzięń obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§9
I. Zanawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru -
Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa
budowlanego i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Inrvesiora, kiórego
inspektorzy reprezentują interesy prawne w wykonaniu niniejszej umowy.
2. osoba odpowiedzialna za wykonanie robót zę strony wykonawcy

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

umowy między innymi w formie kar umownych.
2. Wy kon aw ca zapłaci Z amaw iaj ąc emu kary umo wne :

I) za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2oń łącznego wynagrodzenia umo,uynego
brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od umownego terminu zakończenia robót do dnia ióh
odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okręsie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,2Yo łącznego wynagrodzenia umownego brutto, zakaŹdy dziótt
zwłoki, liczony od dnia .vqYznaczanęgo przezZamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich
faktycznego usunięcia.

z przyczyn
umowy -

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego lub wykonawcę
dotyczących Wykonawcy w tym z przyczyn, o których mowa w § 11
w wysokości ż0 YoŁącznego wynagrodzęnia umownego brutto. 

l
lĄ, lll{ {ł



1.

2.

J.

1.

Zamavłiający nioże doclrodzić roszczeń z tytułu gwararrcji i rękojmi talrze po upływie
terminu ich obowiązywania, jeżeltzgłosił wady przed upływem tego terminu,

§13
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązarly jest do wniesięnia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę starrowiącą 5 oń v,rynagrodzenia umownego brutto
w kwocie zł (słownie: .................)
w następujących formach które
będzie słuzyło pokryciu toszczeń z tybńu niewykonania lub nienalezytego wykonania
ulllow} orazbędzie słuzyło pokryciu toszczeńztytuługwarancjiiakości i rękojmi,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości 70Yo zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówieni a i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane, tj. od dnia zakończęnia odbioru koticowego robót, pod warunkiem
braku wad, W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia
nastąPi vr 30 dniu od dnia usunięcia rvad stwierdzonego protokółem po usterkorvym.
Strony umowy usialają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi zawńy i gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokościzabezpieczeniaktóra
zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

§14
Wszelkie powiadomienia, czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowieti
nirriejszej umowy, z zasttzężeniem w,.rjątków przewidzianych w umowie, wynragają fornry
Pisenrnej i będą pzesłane listem poleconym na adres strony za potwierdzeniem odbioru
okreŚlony w niniejszej umowie. W razie zaniędbania obowiązku zar,viadomienia o zmianie
adresu korespondencję wysłafią na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem
ocibioru i nie odebraną,uwńa się za doręczoną w ciacie zwrotu korespondencji.
Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody ZamawiĄącego wyrażonej
w fotmie pisemnej pod rygorem niewazności nie możędokonaó narzeczosoby trzeciej cesji
r,,,ierrytelno ści wi,nikaj ącej z nini e.i szej umolły,
Strony umo\^/y stwierdzają, iż zapoznaĘ się z umową i dokonały interpretacji jej
Poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstaó
w przysńości sporów na tleiej wykonania.

§ 15

wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewazności wymagają tbrmy pisemnej.

§16
Sądem właŚciwym dlarczstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć między Stronami
w związku z realizacją niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

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

§ 18

Umowę spotządzono w 2jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakażdej ze Stron.

3.

Zamawiający

0{

Wykonawca



Zalącznik Nr 3
formularz oferĘ

^FFDm 
/ n.1rll EI(IĄ rrrny

(P i e cz ęć adre s ow a Ękonaw cy)

wprzetaru"$l jjf#'ffi:§Xi#lxi,jlx'#:nffi 
tŁTischodorvych

Zgodnie z o$oszeniem o ptzetatgunieograniczonym na remont klatek schodowych

1. Oferujemy :

Ogółem wYnagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia za cenę ruetto

2. UdzięlimY gwarancji jakości wykonanych robót na okres lat od dnia odbioru
końcowego robót przez zamawtającego (warunek minimum 5 lat).
3. OŚwiadcza7l7y, że zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią S'WZ oraz speoyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót i przyięliśmy je bez zastrzeżęi.
4. oświadczamy, że pozostajemy rwiązani ofertą w okresie wskazanym w swz.
5. Posiadamy rachunek w banku
Nr konta
6. BęzwaruŃowo akceptujemy wzór istotnych warunków umowy i zobowiązujemy się
do zawarcia rrmowy po wyborze naszej oferty w terminie i miejscu wskazanym
przezZamawiającego.
7. OŚwiadczamY, że dokonaliśmy oględzin i obmiarów we własnym zakresie, zapoznaliśmy się

z warunkami technicznymi oraz dokonaliśmy sprawdzenia zakresu prac.

Do niniejszej oferty dołączany następujące zńączńkl:

zgodnie zSWZ.
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