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I. Informacje o przetargu

1,Prr,etargPisemny nieograniczony otganizuje Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowazsiedzibą
w Bełchatowie ul. Okrzęi 45 zwana dalej ,,Zamawiającym''.2. PostęPowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych
w,,Regulaminię udzielaniazamówięń na roboty budowlane, dostawy i usługi',.

II. Przedmiot przetargu

1.OPis Przedmiotu Przetatgu zawaĘ zostń w specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robót,
która stanowi zńącznik nr l do SWZ.

2.zamawiaiący nie dopuszcza mo zl i wo ści składarria ofert części owych,

III. Pracownik uprawniony do porozumiewania się z oferentami
Do kontaktów z oferentami uprawniony jest p.o. Kierownika DziŃu Remontów i Konserwacji
GtaĘna Macugowska, numer telefonu: (44) 635-03-44, numer^pokoju w siedzibie zamawiającegÓ:
pok.27, codziennie w dniach roboczych w godzinach 100a - 1400.

IV. Warunki wymagane od oferentów
1. W przetargu moze wziąć udziń oferent który:

1) Prowadzi działalność gospodarcząw zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) nie zalega z oPŁacaniem podatków, opłat oraz ,kłud.k na ubezpieczenie zdrowotne

lub społeczne,
3) zręalizowń w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzen ia dzińalności jest krótszy -w tYm okresie, co najmniej 3 zadaniaodpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom

stanowiącym przedmiot zamówieni a,
4) Posiada ubezPieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i korrtraktowej)

w zakręsie Prowadzonej działalności gospod,arczej nu ru*ę ubezpieczenia co najmniój
50.000,00 zł,

5) Posiada uPrawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

6) Posiada rriezbędną wiedzę i doświaclczęnię oraz dysponuje odpowiednim potenciałem
techniczny m ot az o sobami zdolrrymi do wykona nia zamówieni a,

7) znajduje się w sYtuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8) nie zachodzą wobec wykonawcy przesłanki do wszcię"ia pósiępowania upadłościowego lub

likwidacyjrrego,
9) ńorł ofertę zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.

2. Na Potwierdzerrie spełnienia warunków, o któryóh mowa w ust. 1 oferenci winni złożyc:
1) aktualnY odPis z właŚciwego rejestru albo aktualne zaświadczęnię o wpisie do ewidencji

działalnoŚci gosPodar czej , jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rej estru lub zgłoszenia
do ewidencji dziŃalności gospodarczej, wystawiony nię-wcŹeśnie.j nź 6 miesię-cy przed
upływem terminu składania ofeń



vłykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oruz daty i miejsca
wykonania oraz zŃączenie dokumentów potwierdzających, ze usługi te zostały wykonane
naleĘcie,
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
prowadzonej dzińalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmrriej
50.000,00 zł.

V. Sposób przygotowania i treść oferfy

1. Oferta powinna zawlerac:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jezeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia ofefiy,

3) oŚwiadczenie oferenta o zapoznaniu się z SWZ oraz Specyfikacją techniczną wykonania
i odbi oru robót i ptzs, j ęciu ich bez zastrzeżeń,

4) oŚwiadczenie o akceptacji istotnych warunków umowy i zabowiązanie do zavlarciaumowy
z takimi waruŃami po wyborze ofeĘ,

5) oświadczenie, o udzieleniu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu zamówienia (warunek
minimum 3 lat),

6) oferowaną cenę zawykonanie przedmiotu zamówienia,

7) oŚwiadczenie Oferęnta, że dokonał oględzirr i obmiarów we własnynr zakręsie.
2. Każda zapisana strona ofeffy wtaz z zńącznikami powinna być pontrmęrowana i podpisana lub

parafowana.
3. Pożądane jest, aby sporządzic ofertę w sposób umożliwiające jej wpięcie do segregatora.
4. Brak dokumentów i wymagań Wszczegolnionych w nin. specyfikacj i może być przyczyną

odrzucenia ofbrty.
5. Dokumenty lub oświadczenia lnogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii

poświadczonych za zgodnośc z ory ginńem.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byó parafowane i datowane własnoręcznie

przęz osobę podpisującą ofertę.
7. Oferta wraz z zńącznikami powinna być sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym

załącznik nr 3 do SWZ w formie pisenrnej oraz podpisana przez osobę upoważnioną
clo reprezentowania wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty powinno być dołączone
do oferly, o ile nie wynika to z innych dokumentów zńączonych ptzez wykonawcę. Oferta
powinna byc ńożona w jednym egzemplaruu.

8. Do oferty winny byó zńączone wszystkie wymagane dokumenty wymienione w pkt. IV ust. 2
SWZ. Dokumenty te stanowią integralną część oferty jako jej zńączniki.

9. Do ofer1 oferent winien zŃączyc parafowany wzor istotnych postanowień umowy, stanowiący
załącznik nr 2 do SWZ, dowód wniesienia wadium.

10. Ofertę należy z}ożyó w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej
zaklejenia. Wszystkie strony ofeĄ wraz z zŃącznikami powinny być spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji.

1l. Kopertę należy opisać według poniższego wzoru: Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Okrzei 45, 97-400 Bełchatów ,,Ptzetarg nieograniczony na wykonanie * wykonanie robot
brukarskich * remont nawierzchni drogi polegający na ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm
W ilości około 6]0,00 mz napodsypce cementowo - piaskowej, w reionie zespołu garaży
ul. Okrzei 45 przy Pawilonie BSM w Bełchatowie.".

3)

4)

12. Organi zator udŹiela wyjaśnień w sprawie SWZ ńęzwłocznie pod warunkiem, z{ pisemna prośba
do organizatora wpłynęła nanie mniej niZ 4 dni robocze przsdtęrminem otwarc/a ofert.
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VI. Sposótl obliczenia ceny

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

2, Podstawę do obliczenia ceny stanowi specyfikacj atectnic,znawykonania i odbioru robót i zapisy
SWZ.

3. Cena ofertowa jest jednostkową ceną ryczałtową i musi zawięrac wszystkie kosźy związane
zwykonaniem całego zakresu przedmiotu zanrówienia łącznie zobowiązującym podatkiem
VAT, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi plzezWykonawcę. Zaproponowana
ptzez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie moze ulec zmianie. Wykonawca winien
dokonać dokładnego rozeznania w terenie i skalkulowaó cenę w sposób szczególnie rzetelny,
uwzględniający wszystkie rodzaje robót i składniki kosżów.

4, Cena musi za,wierac, równiez kosż wszystkiclr prac towarzyszących i tynrczasowych.
5. Cena ofertowa i wartości muszą byó wyrażone w ńotych polskich (PLN) niezależnię

od wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
W złotych polskich będą również prowadzonę rczliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą.

6. Zastosowanie przęz wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług zgodrrej
z obowiązuj ący mi przepi sami.

7, Wszystkie roboty naleĘ wykonaó zgodnie z kartami technicznymi materiałóq sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami,

VII. Wadium
1. Warunkiemprzystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł.
2. V/adium obejmuje okres związantaofertą.
3. Wadium moze być wniesione w:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, z tym że poręczenie kasy j est zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancj ach ubezpieczeniowych.

4.Termin wniesienia wadium upływa dnia 04.05.2022r. do godz. 13@.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pienięznej kwotę wadium należy wpłació w kasie

w siedzibie Zamawiającego w clniach 10-15 i 25-30 każdego miesiąca lub na korrto bankowe
ZamawtĄącego 5 9 1 0203 95 800009 1 0200 1 45 565.

6. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy dołączyć do ofer§ przed jej ńożeniem. Dowód
wniesienia wadium w innej formie naleĘ zŃączyó do oferty.

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

8. Zwrot wadium ofęrentom nastąpi w terminie 7 dni od dniazakończenia przetargu zzastrzężenięm
ust. 9.

9. OrganizŃor zachowa wadium, jeżeli wygrywający plzetarguchyli się od zawarc,ia umowy.

VilI. Okres rwiązania ofertą:

Składający ofertę pozostanie nią związany przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z terminem złożenia oferty.

IX. Termin realizacji

Przedmiot ptzetatgubędzie realizowuty do dnia 15.07.2022 r. l
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X. Opis kryteriów wyboru oferty

l.Przy wyborze ofefiy Zamawiąący będzie się kierował następującymi klyteriami:

UWAGA: oferowan}, okres gwarancji nie może przekrocąvó 10 lat.

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

2. czynniki wpĘwające na oceny ofert według kryteriów wymienionych w pkt. 1.
Cena oferty - K

znaczenie
Skalaocen - od 0 do 100 pkt.
K: (Cmin/C) x ]00 x 0,85
gdzie:

o Cena of-erty (K)
o Długość okresu gwararrcji (G)

K
C
Cmin

- 85%
powyżej minimum 3 lat - 15 %

Liczba uzyskanych punktów będzie mnozona przęz współczynnik 0,85 odpowiadaj ący wadze
kryterium ceny.

Długość okresu gwarancji powyżej minimum 3 lat - G.
Znaczęnlę - 15 oń

Skala ocen - od 0 do 100 pkt.

G: (g/gm)x 100 x 0,]5
gdzie:

G
ob
gm

Liczba uzyskanych punktów będzie mnozona przez współczynrrik 0,15 odpowiadaJący wadze
kryterium.

Przy wyborze wykonawcy zostaną wziętepod uwagę wyłącznie oferly spełniające warunki okrę-
ślone w niniejszej specyfikacji.

Zamawiający odrzuci bez rczpatrywania oferty niewiarygodne a w szczególności takie, które
będą zawierńy nieuczciwe ceny, to znaczy nadmiernie wygórowanelub rażąco niskie.

XI. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę naleĘ ńożyć w siedzibie ZamawiĄącego ul. Okrzei 45,97-400 Bełchatów, wpok. 20
do dnia 04.05.2022r. do godz. l500.

2. Ofefiy nadesłane lub dostarczone po Wznaczonym terminie składania ofert nie zostaną
otwarte i zostaną zwrócone oferentom.

85%

ilość punktów oferty badanej,
cena ofeĘ badanej,
cena oferty najnizszei spośród cen wszystkich ofert,

- ilość punków oferfy badanej,
- długość okresu gwarancji oferty badanej powyżej minimum 3 lat,
- najdłuższy okres gwarancji w ńożonych ofertach.

J.

4.

XII. Miej§c€ i termin otwarcia ofert
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XIII. Wymagania dotyczą ce zabezpieczenia należytego łvykonania umowy

1. Uczestnik przetargu, którego oferta zostńa uznana za najkorzystniejszą powinien wnieść
Zamawiającemu przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalerytego wykonania umowy
w wysokoŚci 5 Yo ceny ofeftowej w następujących formach (fbrma do wyboru wykonawcy):
a) pieniądzupoptzez wpłatę na rachunek baŃowy: 59102039580000910200145565.
b) poręczeniu bankowym,
c) gwarancji bankowej,
d) gwarancj i ńezpieczeniowej

or az pr zedłoĘ ó zamawi aj ąc em u do wó d wn i e s i eni a zab ezpie czenia.
2. Zabezpieczenie będzie słuzyło pokyciu toszczęń z tyfi;/ru niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy orazbędzie słuĘło pokryciu roszczęń ztytlńu gwarancji jakości i rękojmi.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70%o zostanie zwrócone w terminie

30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania ptzez Zamawiającęgo za na|eĘcie
wykonane.

4. Strony umowy ustalają, iżZamawiający pozostawi na zńezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady i gwarancji jakości kwotę wylloszącą 30% wysokości zabe,zpieczenia, która zostanie
zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okręsu gwarancji jakości i rękojmi.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada na rzeQz zamawiającego \^/ przypadku
rozwiązania umowy z ptzyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nieusunięcia ujawnionych
wad do terminu upływu gwarancji (rękojmi) wykonanych robot.

XIV. Szczegółowe warunki umowy

1. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkie roboty zanikające i ulegające
zakryciu i nie może przystąpić do dalszej realizacjiptacbez ich odbioru ptzez inspektora
nadzoru, Jeżęli wykonawca nie poinformuj e Zamawiającego o powyższych faktach
tZamawiający ztego powodu nie dokona odbioru prac zanikąących i ulegających zakryciu,
Wykorrawca zobowiązany iest na żądanie Zamawiającego odkryć te roboty na własny koszt,
a następnie przywróció roboty do stanu jak w dniu zgŁoszenia żądania.

Wykaz za|ącznikówz
1. Nr l - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2. Nr 2 - istotne postanowienia umowy
3. Nr 3 - formularz oferty
4, Nr 4 - wydruk mapy z poglądowym terenem planowanych robót

1,



Za|ączniknr I

Bełchatów, dn. 12.04.2022r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

I. Przedrniotem zamówienia jest wykonanie robót brukarskiclr - remont nawierzchni drogi
polegający na ułozeniu kostki betonowej gr. 8 cm w ilości około 670,00 mŻ napodsypce
cementowo - piaskowej, w rejonie zespołu garaży ul. Okrzei 45 przy Pawilorrię BSM
w Bełchatowie .

1) Zakres prac obejmuje:
a) częściowe skucie istniejącej nawierzchni betonowej przy wjazdach do garaży,
b) ułozerrie nawierzchni z wibroprasowalnej kostki betonowej o grubości 8 cm (szara)

wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm na istniejącej nawierzchni
drogi i wjazdach do garuży, z uwzględnieniem spadków oraz odprowadzenia wód
opadowych,

c) demontazkrawężrrików,
d) montaż nowych krawężników wibroprasowanych 15x3Ocm (szare) wg PN-EN 1340

na ławie betonowej z opolem - beton na ławę C12l15 (B15) wg PN-EN 206-I,
e) regulacja studni kana|izacyjnej - 1 szt.

Prace należy przeplowadzic zgodnie z warunkami zawartymi w SST-001 Roboty drogowe
o kodzie CPY 45233140-2.

Należy przeprowarJzić wizję lokalną w terenie przed złożeniem oferĘ.

II. Ogólne wymagania doĘczące robót.
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośc ich wykonania oraz za ich zgodnośó

ze sPecyfikacją techniczną, obowiązującymi normami i za\ecenlami Inwestora. Betonowa
kostka powirina posiadaó aprobatę techniczną wydaną przęz uprawnioną jednostkę (IBDiM)
a każda partia dostarczona na budowę deklaracj ę zgodności producenta.

2. WYkonawca ma obowiązek uzgodnic kształt i rodzaj kostki oraz kolorystykę
zZamawtającym.

3. WYkonawca jest odpowiedzialny zajakośó wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czYnnoŚci na terenie budowy, metody użyte przy robotaclr oraz za ich zgodność
ze sPecYfikacją i poleceniami inspektora rradzoru. Wykonawca wykona roboty zgodnie
zRozPorządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. z poźn. zm. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinrry odpowiadać drogi publiczrre i ich usytuowanie oraz Instrukcją
InstYtutu Techniki Budowlanej Warunki techniczne u,ykonania i ocJbioru robót budou,lanyih.

4. Wszystkie mateliały zastosowane do wykonania robót powinny posiadaó świaclectwa
zgodności i dopuszczenia do stosowania.

5. Przękazanie terenu budowy - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budory wraz
ze wszystkirrri wymogami, uzgodnieniami prawnymi i administracyj nymi.

6. Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązarry do oddzielenia miejsca
wYkonania prac od ruchu publiczrrego, w okresie trwania realizacji aż d,o zakończęnia
i odbioru końcowego robót. Teren prowadzenia prac powinien byc zabezpieczony przed
dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu rrie podlega odrębnej zapłacie i .1"rt
ponoszol1y przęz Wykonawcę.

7. Obowiązki Wykonawcy usługi:
zaPewnienie wykonywania usługi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje otaz
przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisarni prawa,
Poniesienie kosźów naprawy ewentualnych zniszczeń spowodowanych na szkodę
Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonjwania usługi,
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odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliv/ych wypadkow, dotyczących
pracowników i osób ttzectch, powstałyclr w zwtązku zprowadzonymi pracami, w tym takze

ruchem pojazdow.
8, Ochrona środowiska w czasie prowadzonych prac - Wykonawca ma obowtązek znaó

i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.

9. Wykonawca zanrówienia staje się posiadaczem wszystkich odpadow powstałych w wyniku
wykonania usługi.

10. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony

przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczenie przed dostępem osób trzęclch. Za wszelkie straty powstałe

rra skutek pożaru spowodowanego przęz działania Wykonawcy odpowiedzialności ponosi

Wykonawca.
1 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realtzacji robot Wykonawca będzie przestrzegaĆ

przepisów dotyczącychbezpteczeństwa i higieny pfacy. Wykonawca ma obowiązek zadbac,

łebypersonel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznychi szkodliwych dla zdrowia

o.u, ni"rp.łniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapęwni i będzie

utrzymywać w nalezytyrn stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia
zabezpteczające, sprzęt i odpowiedntąodzieżdla ochrony życia l, zdrowia osób zatrudnionych

na terenie budowy oraz d|a zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie koszty

związane z wypełnieniem wymagańprzepisów dotyczącychbezpieczeństwa i higieny pracy

ponosi Wykonawca.
12, ochrona t uttzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz

za wszystkie materiały i urządzeniauĘwane do prowadzenia robót przęz cały okres trwania

umow!. Wykonawc a będzie utrzymywŃ roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno byó prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy

6yły w zadowalĄącym stanie przęzcały czastrwania robót, do momentu odbioru końcowego.

13. Materiały - Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest

zobowiązany rrdostępnić mu wszelkie dane o poclrodzeniu materiałoq ich składzię oraz

sposobie vlytwarzania, łącznie z danymi od producenta danych wyrobów (materiałów).

Ńykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były dostępne do kontroli

przez Zamawiijącego. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane W obrębie

terenu brrd o wy w m i ej sc ach uzgo dni o ny ch z Zamaw taj ący m.

14. Sprzęt- Wykonawca jest zobowtązany do użyciajedynie takiego sprzętu, ktory nie wywrze

niekorzystnego wpływu na jakośó wykonania robót. Liczba i wydajność sprzętu musi

gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót. Sprzęt będący własnością WykonawcY
iub wynajęty do wykonania robót ma byó utrzymywany w dobrym stanie i gotowoŚci

do pracy. Będzie on zgodny z nonnami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego

uzylkowania. Wykonawca dostalczy Zamawiającelnu kopie dokumentów potwierdzonych
dopuszczenia sprzętu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

15. Transport - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Środkow transportu,

które nie wpływają rriekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właŚciwoŚci

ptzew o żony ch materi ałó w.

16. kontrola jakości robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót

i uzytych materiałów . Zamawialący ustali j aki zakres j est konieczny, aby zapewntc wykonanie

robót zgodnie z umową. Zamawtający jest uprawniony do dokonywania kontroli.
17. odbior robót - loboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanychprzez

Zamawiaiącego plzy udziale Wykonawcy :

- odbior końcowy,
- odbiol gwarancyjny.

18. odbior końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz



gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem
powiadamiającym Zamawiającego o zakończeniu prac. Odbioru końcowego dokonuje
ko mi sj a W znaczona pr zez Zamawiaj ące go w obe cno ści Wykonawcy.

t9.Przegląd gwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót przed upływem terminu
gwarancji.

20. W razie wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjęĘch zamówieniem
podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wczeŚniej do przewidzenia, możliwe jest udzielenie Wykonawcy zamówienia (zamówień)
dodatkowych pod warunkiem wystąpienia m.in. okoliczności, iż wykonanie zamówienia
po dstawowe go uzależni one j e st o d wykonan ia zamówienia do datkowe go

21. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy,
arozliczenie robót nastąpi kosźorysem opracowanym na zasadach określonych
dla kosźorysu robót dodatkowych z zastosowaniem średnich cen określonych w cennikach
SEKOCENTBUD.

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośó za wykonanie przedmiotowego zamówienia
zgodnie z obońąnĄącymi przepisami prawa oraz z warunkami technicznymi wymaganymi
prry wykonaniu i odbiorze tego rcdzaju robót.

III.
1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania w terenie z warunkami technicznymi
i dokonania sprawdzenia zakresu prac oyazuwzględnienia wszelkich okoliczności i związanych
z Ęmi robotami, nie wymienionych w niniejsrych warunkach, a koniecznych przy rea\lzacji
w/w prac.
2. Oferent przed złożeniem ofert winien zapoznać się z dokumentacją oraz dokonać oględzin
i pomiarów we własnym zakresie.
3 . W przypadku wystąpienia istotnych róznic w stosunku do SWZ maj ących wpływ na cenę końcową
naleĘ zgłosiĆten fakt Zamawiającemu zgodnie zzapisem ust. V SWZ ,,Sposób przygotowania i treśó
oferty".
4. Stosownie do dyspozycji art. 632 § 1 k.c., w związku z ustaleniem za roboĘ zamówione
wYnagrodzenia ryczńowego, ptąljmujący zamówienie nie może żądaó podwyższenia tego
wynagrodzenia.

M
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I ZałącznikNr2

Wzór umowy

zawarta w dniu ...........i 2022t. pomiędzy BełchatowsĘ Spółdzielnią Miószkaniową
z siedzibą w Bełchatowie ul. Okrzei 45, wpisan ą ptzez Sąd Rejonowy dla Łodzi- ŚrOa*i.ścia w
Łodr,i, )O(Wydział Gospodarcry Krajowego Rejestru Sądowego podNrKRs0000t78l57,
NIP 769-050-29-34, Regon: 0004871,95, }_

,i
ręrezentowan ą pt7śz Zarąd,w imieniu którego dńńają:

1l.

zvi aną dalej rrZamawiaj ącym 
n'

a

zwanym dalej o,Wykonawcą"
§1

1. Zamawiający powi9rzą a Wykonawca przryjmuje do wykonania roboty brŃarskie - remont
nawierzchni drogi polegając} na rrłożeniu kostki betonowej gr. 8 cm w ilości około 670,00 Ń
na podsYpcę cementowo - piaskowej, w rejonid zespofu garaży ul. Ot<rzei 45 prry Pawilonió BSu
w Bełchatowie, zgodnie z wmaganiami okeśionyńi pizez ZartańającĆgo, specyfftacją
techniczrą wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, na waruŃach wskazanych
w ofercie orazzgodnie z planem syfuac}jnym stanowiącymZńączlltkNr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakręs prac obejmuje:
a) częściowe skucie istrriejącej nawierzchni betonowej Wi ńar,dach do gataĘ,
b) ułolenie nawierzchni z wibroprasowalnej kostki betonowej o grubości 8 cm Gzara)

wg PN,-EN 1338 napodsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm na istniójącej nawierzchni drogi
i wjazdach do gałaĘ, z uwzględnieniem spadków oraz odprowadzeniawód opadow}ch,

c) demontażkrawężników,
d) montaż nowych krawęzników wibroprasowanych 15x3Ocm (szare)wgPN-EN 1340 naławie

betonowej z oporem-betonnaławę C12lt5 (B15) wg PN-EN 206-1,
e) regulacja studni kanalizacyjnej - 1 sż.

Prace naleĘ przeprowadńĆ zgodńe z warunkami zawarĘmiw SST-001 Roboty drogowe o kodzie
CPY 45233140-2.

3. StronY umowy ustalają, że robgty zostaną wykonane ptzęz Wykonawcę
.............. (osobiście / z udzińemponiZej wymienionych

podwykonawców) w poszczególnym/ych zakresie/ach robót: ...... ;..

4. Powierzenie części robót innym podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
J.



, Wynagrodzęńa 7"a tą część należnego Wykonawiy od Zamańającego. Ponadto w umowach
zawierartych pomiędzy W}konawcą i podwykonawcy'ami odbiory ptzez Wykonawcę robót

,, wykonanychptzez podwykonawcę/ów winny poptzsdzać odbiory ptzęzZamawiającego robót' 
nea\izowanych przez Wykonawcę. Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu do odbioru

wyłącznie te roboty, które a§stały przez ńego odebrane od podwykonawcy/ów beałarunkowo
ibęz zasttzeżrsh. Strony umowy,ustalają, iż Wykonawca przedstawi Zamańającemu celem

zatwietdz_ęńazawart{e z podwykonawcąlańumowę/y lub jejlich projekt w terminie do 3 dni od

zawwcia niniejszej umowy. W razie okazania projektu, późńĄsr"a umowa o podĘkonawstwo
winna odpowiadać ściśle przedłożonemu projektowi. Natychmiast po jĄ zawarciu Wykonawca
ptzećtoĘ jeden egzemplwz umoĘ Zamańającemu. Na żądanie Zamawiającego i w ter_minie

przezniógó okreśńnym Wykonawca wprowadzi ńezvłłocnrie do omołrry z podwykonawc{arri
iub jęj projektu wskazane uniany iptzedŁoĘ jeZamawiającemu do akceptacji.

§2
1. Roboty będą wyko tarte zmateriałów zakupionych i dostarczonyńprzez.Wykonarłcę, które będą

odpowiadaĘ nofinom (wymagń wyrobów dopuszczonych do obrotti) pozwalającym na ich
stosowanię w budownictwie, określonych w prawie budowlanym. Wykonawca ptzed

zastosowaniem materiałów zakupionych na pottzeby łobót przedstawi Inspektorowi nadzoru

dokumenty ptznsądzające o ich zgodności z normami (np.: certyfikat na znakbezpieczeństWą
deklarację Żgodności lub cerĘfikat zgodności z Polską nolmą lub aproba!ą teĘgmą).
ZprzedŚtawienia dokumentów Strony umowy kańoruzowo spotądzą 'protokół, w którym

Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie przez Wykonawcę obowiązku ozrrac7,orlego w zdaniu

poprzedzającym.

z. wvt<onawcu oS*iua."ą że dokonał oględzin nieruchomości, na której będą wykonywpe rob9ty

i stwierdza, że piołożenie nieruchomości, dojazd do nieruchomościo panujące na niej ryT.unki,
umożliwiają roŹpo"ręcie i zakończenie robót, zgodnie z tętminami określonymi w niniejq7ej

3. Strony rrmowy ustalają iż robot} zostaną wykonane ptzęz Wykolawcę, zgodnie z zasadari
ńedzy technicznej, 

" 
sztuki iudowlanej, z obowiązującymi n9lmami techniczrymi

i technologicnrymi,Śtarra*da-izabeąieczeniaibezpieczeilstwap. poż.ibhp, przepisami pr?rya

(w łm pr""piri*i techniczno-budowlanymi), dotyczącymi ochrony rśrodorviska, W łffi zgo!{e
Ż w**turni TechniczĄymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTMORB)
opublikowany mi ptzez Ins§ńut Techqiki Budowlanej

4. Integralnie z trmową wlązące dla stron rrmowy §ą postanowienia zawarLe w ńŻą
wymienionych dokumeńach:

1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych )

2) o}".Ói",
3) specyfikacji warunków zamówienia.

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

1) termin ptzrkazańa protokolamego terenu budowy ",qi""",
2) termin rozpoczęcia robót

3) terrrrin zakończeńa robót i zg}oszenia ich na piśmie do końcowego odbioru

Zamawiającemu Strony ustalają na dzięń l 5.07 .2022 r.

2. ZaatańĄący dokona końcowego odbioru w terminie 14 dni od daty z1łoiszeńazakończeńa robót

ptzez w}kóru*cę. O miejscu i terminie czynności odbiorowych Zamawiający 1awtadomi
wykonańcę z co najmniej 1 dniowym wyptr-edz-eniem. Nieobecnośó Wykonawcy nie slanowi
prŹeszkody do dokonania Ózynności ;dbidówych, a ustaleniaZałrtańającego dokonane podczas

t}ch crynności będą ńąĄce dla Wykona\Mcy.



1.

2,

§4
Do obowiązków Zamawiającego w ramaclr wykonania niniejszej umowy należy:
1) przekazante terenu budowy w terminie oznaczonym w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odbiór robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Z przekazania terenu budowy Strony umowy sporządzą protokół, w którym rrwzględnią stan
techniczny terenu.

§5
1. Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie należąw szczegolności:

1) ustanowienie osoby odpowiedzialnej w imieniu wykonawcy robót,
2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,
3) przerwanie robót na żądanie Zamawialącego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich

zntszczeniem,
4) skonrpletowanie i przedstawienie Zamawtającelnu wszystkich żądanych dokumentów

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,
5) wykonywanie obowiązkow zapewnienia bezpieczeństwa wyrrikających z obowiązujących

Przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pfacy realizowanych robót,
6) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego orazpotrzebnych maszyn iurząd,zeń

sPrawnyclr technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb
zgodnie z zakresem umowy,

7) urnożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,
do których należy wykonywantę zadań określonyclr ustawą - Prawo budowlane oraz
udostępniarrie im informacji wymaganych tą ustawą,

8) zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające i ulegające zaktyciu,
9) Po zakonczęntu prac uporządkowanie terenu budowy oraz przekazanieterenu budowy

proto ko l arn ie Zamawiającemu,
10)w przypadku zniszczęnta lub uszkodzeniaw toku realizacji umowy wykonanych robót, ich

częŚci, obiektow budowlanych sąsiaduj ących, bądż jakichkolwiek maszyn czy urządzeń -
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

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

wykonywanej działalnościzwtązanej zrealizacją robót objętyclr niniejszą umową,
l3)zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku wykonywania umowy we własnym

zakresie d.:
Przestrzeganie obowiązującychprzepisów prawa dotyczącyclr gospodarki odpadami,
prowadzeni e kart ewi derrcj i or az kart pr zekazania o dp adów,
przekazywanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niębezpieczne wyspecjalizowanym
podmiotom posiadającym pozwolenie w zakresie zbterania, odzysku i urrieszkodliwiania
odpadów.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązkow nałożonych na
niego winiejszej umowie, w przepisaclr prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialnośó za
skutki icli niewykonania lub nienależytego wykorrania wobec Zamawtalącego oraz osób
trzęcich.

§6
Od chwili pl'otokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili protokolarnego
odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialnośc wobec osób trzectph oraz ZamawiającegoJc oSoD IrZęcTn oraz LamawtaJące

umowy. i
i
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zawszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy i
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§7
I. Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca przekaże Zamawiającego wszelką uzgodnioną

umownie otazwymaganą obowiązującynri przepisami prawa dokunrentację technicznązw|ązaną
z wykonaniem robót, powstałą w związku z realtzaclą przęz Wykonawcę niniejszej umowy,
jak i wykona inne obowiązki nałozone na niego nirriejszą umową,

2.Ieże|i w toku odbioru robót zostarrą stwierdzone wady, Zamawtający:
1) ma prawo odmowić odbioru robot do czasll usunięcia wad, jezeli wady nadają się do usunięcia,

co równocześnie wywołuje skutek , tż roboty nie zostały zakończone w zgłoszonym terminie,

2) ma prawo odstąpić od umowy a\bo żądać wykonarria robót po raz drugi, jeże\t wady nie nadają

się do usunięcia,

3. Strony postanawiaj ą, że z czynności odbioru robót spisany będzie protokół, zawterający wszelkie

ustalenia clokonane w toku odbioru, jak teZ terminy wznaczone ptzez Zamawtąącego

do usunięcia stwierdzonyclr przy odbiotze wad.

4. Roboty uważa się za odebrane przez Zalnawiającego pod warunkiem złożenia w protokolę przęZ

niego oświadczenia o ich odbiorze oraz podpisania protokołu, jak i potwierdzęnia w protokole

dopełnienia przez Wykonawcę wszystkich pozostałych wymienionych w umowie obowiązków.
Do protokołu odbioru robót, dla potwierdzenia wykonarria pTzez Wykonawcę obowiązków
nałoŻonych umową, winny byc załączone wymagane dokumenty przekazane przy odbiorze.
protokół bez zastrzęzeń, stanowi podstawę do wystawienia faktury z tytułu wykonanych robót.

Protokoł z zastrzeżeniami oznacza, że wady mają zostać usunięte w .vqyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowiązanyjest do zawiadomienia Inspektola nadzoruiZamawiającego o usunięciu

wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji oraz jest uprawniony do żądania
.gq11znaczęnia terminu odbioru robót, ktorych wady usunięto. Potwierdzenie usunięcia wad

odnotowane będzie w protokole.

6. W razię stwieldzenia wad robót w trakcie ich odbioru lub w okresie gwarancji, Zamawtający

zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego
:usunlęcla. LądaJąc usunięcia wad, Zamawiający Wznaazy Wykonawcy termin technicznie

uzasadniony na ich usunięcie.

7. W przypadku opóźnień w usunięctu przez Wykonawcę wad Zamawiający może je usunąó

sarrrodzielnie lub powierzyć iclr usunięcie to na koszt Wykonawcy. ZapłńanaleznoŚci z tego tytułu

przęzWykonawcę nastąpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania faktury VAT wystawtonej przez

Zamawtalącego,

1. Za wykonanie robót Wykonawca otrzyma
wynikające z SWZ za cenę nello
brutto

§8
wynagrodzenie ryczałtowe

o,/.,.....,/()

słownie

w oparciu o
VAT

założenia
ogółem
ogółem

2.

3.

4.

bru1.1o:

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwtązanę z realizacją przedmiotu

umowy. Wykonawca oświadcza,żew wartości wynagrodzenia umownego ujął wszystkie koszty

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią. Wynagrodzenie umowne nie

podlega podwyzszeniu. (Wykonawca nie moze żądaó podwyższenia wynagrodzenia i pozostaje

ono nie zmienione przez okres realizacji przedmiotu umowy).
Faktur.a VAT wystawiona po zakończeniu końcowego odbioru robót winna obejmowaĆ rÓżnicę

porniędzy wartością wynikającą z wystawionych faktur częściowych a wysokością wynaglodzenia

uroo*rr"go naleznego Wykonawcy. Strony umowy zgodrrie stwierdzają, że podstawą

do wystawienia przez Wykonawcę Iaktul VAT będzie clokonanie odbiorów robót przez

Zamawialącego, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.
Faktury należy wystawić nai Bełchatowska Społdzielnia Mieszkaniowa ul. Okrzei 45,

97 -000 Bełclratów, NIP 769-05 0-29 -34.



5.

6.

Zapłata wynagrodzęnta na7eżnego Wykonawcy następować będzie przelewem na rachunek
bankowy w terminie do 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej, zgodnie
z obowtązującymi przepisami prawa , postanowieniarni ninie.jsze.i umowy.
Strony ustalają, iz dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawialącego.

§9
l. Zamawlający ustanawia do pełnienia furrkcji inspektora nadzoru

Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego wynikają
budowlanego i uzupełniają rrie wymierrione w umowie obowiązki
reprezentują interesy prawne w wykonaniu niniejszej umowy.

wprost z przęplsow prawa
Inwestora, którego inspektorzy

2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie robot zę strony Wykonawcy ...............

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

między innymi w formie kar umownych, które będą rraliczanę w następujących wypadkach
i wysokościach:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
I) za zwłokę w zakoriczeniu robót w wysokości 0,2oń łącznego wynagrodzęnia umownego brutto

zakażdy dzięń zwłoki, liczony od umownego terminu zakończenia robót do dnia ich odbioru
pt zęz Zamaw tą ąc e go b ez zastr zężeń.

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, liczorry
od dnia .vqYznaczonego przęzZamawtającego na ich usunięcie, do driia ich faktycznego usunięcia.

3) z tytułu odstąpienia od umowy ptzęz Zamawiającego lub Wykonawcę z przyazyn dotyczących
Wykonawcy wtynr zprzyazyn, o którychmowaw § 11 umowy-wwysokości 20 ońłącznego
wynagrodzenia umownego brutto.

3. W Przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez
Zamawtąącego moze on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogolnych
przew tdzianych w kodeksie cywilnym.

4. Wykonawcawyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzęnia umownego.
5. Kary umownę mogą podlegać sumowaniu jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo zdaruęnię.

§ 11

7. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający moze
odstąpić od umowy takze w razie, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w .vqtznaazonyn] w unrowię tenrrinie,
2) zajęciaprzez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy ztytułu zawarcia i wykonania

niniejszej umowy,

3) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy,
4) Wykonawcaprzerwał realizaclę robót i przerwatrwa dłużej niz7 kolelnych dni.

2. odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazności.
3. W przypadku odstąpienia od unrowy Zamawiający jest zobowtązany do odbioru robót

przerwanych.

4. w razie odstąpienia od umowy przęz zamawiającego, wykonawca
do Przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotarni w terminie 7

jest zobowiązany
dni od odstąpienia

sporządzą protokół,od umowy. z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym str"ony
w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu budowy. i

//lś__ź (lŚ 
9'L



2.

4.

1.

2.

1.

§12
Wykonawca udziela Zanawiającemu gwarancji jakości wykonanych robot. Okres gwarancji

ustala się na miesięcy ltcząc od dnia końcowego odbioru robót,

Strorry umowy zgodnie ustalają, iz w ostatnim miesiącu gwarancji i rękojmi dokonają przeglądu

przedmiotrr umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania
przeglądu, zostanąokreślone przęzZamawlającego, o azymzostanie powiadorniony Wykonawca,

co najmniej 7 dniowym v,ryprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu rrie

stanowi przeszkody do jego wykonania samodzieln|e przęz Zamawiającego, a dokonane pTzęz

niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

Zamawiający może wykonywaó uprawnienia z tytułu gwarancji niezalężnie odprzysługujących
mu uprawnięń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy nazasadach wynikających
z właściwych przepisów Kodeksu cywilnego. W razie ujawnienia się wady wykonanej roboty,

ktora jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością z tytułu rękojrni i rrdzielonej Zamawtającemu

gwarancji, Zamawiający ma prawo, w zakresie każdej z osobna ujawnionej wady, dokonaó

wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękoimi a dochodzeniem uprawnięń z tytułu

gwarancji.

Strony Llmowy zgodnie ustalają, iz Wykorrawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną

zgŁoszone przed, upływem umownęgo terminu gwarancji jakości i rękojmi. Zanawtający może

dochodzió roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi takze po upływie terminu ich obowiązywanta,

iężęIi zgłosił wady przed upływem tego terminu.

§ 13

przed, podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenla

nalezytógo wykonania umowy na sumę stanowiącą 50ń vrrynagrodzęnia umownego brutto

wkwocie .......,......,ń (słownie: . ........)wnastępujących
formaclr
które będzie słuzyło pokrycirr roszczeń z tytułu niewykonarria lub nienalezytego wykonania

umowy otazbędzie słuzyło pokryciu roszczęńztytułu gwarancji jakości i rękojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoś ci 70oń zostanie zwrócone w terminie

30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego zanaleĘcie
wykonatre, tj. od dnia zakończenl,a odbioru końcowego robót, pod warunkiem braku wad.

W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi w 30 dniu

od drria usunięcia wad stwierdzonego protokółem po usterkowym.

3. Strony umowy ustalają, tżZamawiający pozostawi na zabezpteczęnlę roszczeń z tytułu rękojmi

za wady i gwarancji jakości kwotę wylloszącą 30oń wysokości zabezpiecr,cl'ńa która zostanie

zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

§14
Wszelkie powiadorni enia, czy węzwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień nirriejszej

umowy, z zastrzeżelriem wyjątków przewidzianyclr w umowie, wymagają formy pisenrnej i będą

przesłane listem poleconym na adres stlony za potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej

urnowie. W razie zarriedbania obowiązku zawiadonrienia o zmianie adresu korespondencję

wysłaną na ostatni adres listern poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uwaza się

za dotęczoną w dacie zwrotu korespondencji.

Strony Lllnowy zgoclriie ustalają, iz Wykonawcabez zgody Zamawtającego wyrażonej w formie

piserrrnej pod rygoretn niewazności nie moze dokonaó na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnoŚci

wynikaj ącej z ntntejszej Llnowy.

Strony umowy stwierdzają , tż zapoznały się z Llmową i dokorrały interpretacj t jej poszczególnYclr

postairowień, w celu wyelimirrowania ewentualnych mogącyclr powstać w ptzyszłoŚci sporów

na tle jej wykonania.

1.

2.

3.



§ 15

Wszelkie zmlany umowy pod rygorem niewazności wymagają formy pisemnej.

§ 16

Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąó mtędzy Stronami w
zwtązku z realtzacją niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawtalącego.

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

§ 18

Umowę sporządzono w Zjednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakażdel ze Stron.

Zamawiający Wykonawca

/
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Załącznik Nr 1

do Umowy z dnia
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Załącznik Nr 3
formularz oferĘ

OFERru Firmy

(P i e cz ę ć adre s ow a Wykonaw cy)

do Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w przetargu pisemnym nieograniczonym na wykonanie robót brukarskich -
remont nawierzchni drogi polegający na ułożeniu kostki betonowej gr.8 cm

w ilości około 670o00 m2 na podsypce cementowo - piaskowej,
w rejonie zespołu garaĘ,

ul. Okrzei 45 przy Pawilonie BSM w Bełchatowie.

Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót brukarskich - remont
nawierzchni drogi polegający na ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm w ilości około 670,00 mŻ
na podsypce cementowo - piaskowej, w rejonie zespołu garazy ul. Okrzei 45 prry Pawilonie BSM
w Bełchatowie:

1. Oferujemy:
1) ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm w ilości około 670,00 m2 na podsypce cementowo- piaskowej
za wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o założęnia wynikające zSIWZ za cenę
netto ....,..., ......... + ,......% VAT .,.,,....... ogółem brutto ..,.......................... słownie ogółem
brutto:

2. Udzielimy gwarancji jakości wykonanych robót na okres lat od dnia odbioru końcowego
r ob ot pr zez Zamawi aj ące go (warunek minimum 3 l at).

3. oświadczamy, że zapoznaliśmv się szczegółowo ztteściąswz oraz specyfikacjątechntczną
wykonarria i odbioru robót i przyjęliśmy jebez zastrzężeń.

4. oświadczamy, że pozostajemy zwtązanl ofertą w okresie wskazanym w swz.
5. Zamlęrzamy podwykonawcom zlecic częśc zamówienia w zakresie .. ,...........

6. Posiadamy rachunek w banku
Nr konta

7. Bezwarunkowo akceptujemy wzór istotnych warunków umowy i zobowiązujemy się do zawarcia
ulno\Ąy po wyborze naszej oferty w ternritlie i rniejscu wskazanym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że dokonaliśmy oględzin i obmiarów we własnym zakresie, zapoznaliśmy się
z warunkanri teclrniczrrymi oruz dokonaliśrny sprawdzenia zakresu prac.

Do niniejszej olerty dołączamy następujące załącznlki

zgodnie zSWZ.
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